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REGION Wrocław bierze prawie wszystko z wielkiego unijnego tortu pieniędzy

Wojna o radną

Dostaniemy okruchy

Danuta Wójcik może stracić
mandat na jutrzejszej sesji
rady miasta.
str. 3

O zdegenerowanym nastolatku, który zamordował starszą
kobietę.
str. 4

Sztachety sukcesu

Marzenia jeleniogórzan o nowych inwestycjach za euro
z Regionalnego Programu Operacyjnego na razie można
włożyć między bajki.
Żaden projekt przedstawiony przez Jelenią Górę nie
został umieszczony na liście priorytetowych inwestycji dla
Dolnego Śląska sporządzonej przez marszałka.
Nasze miasto, co prawda, pieniądze dostanie, ale zamiast
spodziewanych kokosów pięć, najwyżej 6 milionów euro.
To niewiele w porównaniu z blisko 300 milionami euro,
jakie były do rozdania.
A lista potrzeb jest długa: choćby nowy basen przy Kolegium Karkonoskim.
– Na zajęcia wf musimy chodzić skoro świt na pływalnię
do Szkoły Podstawowej nr 11. Gdyby powstał basen przy
uczelni, na pewno byłoby łatwiej dla studentów, szczególnie wychowania fizycznego i fizjoterapii – mówi Marlena
Chałaczkiewicz (na zdjęciu), studentka ostatniego roku
polonistyki na KK.
Tymczasem ani Marlena, ani inni studenci z nowoczesnej
pływalni na razie nie skorzystają. Nie odetchną od korków
kierowcy pomstujący na tłok w newralgicznych punktach
Jeleniej Góry, bo nie będzie spodziewanych remontów i
inwestycji drogowych.
Tymczasem Wrocław zafunduje sobie, między innymi,
remont Hali Ludowej, w której przemawiał jeszcze wódz
III Rzeszy Adolf Hitler.
Na szczęście, w ramach RPO pieniędzy jest więcej. Wkrótce będą rozdysponowane.

Fot. Krzysztof Knitter

Śmierć za grosze

Dzięki prostym pomysłom
Kopaniec staje się coraz bardziej popularny.
str. 5

Stres bez sensu
Szóstoklasiści rozpoczęli wyścig szczurów.
str. 7

Skauci na luzie
Harcerze będą mogli oficjalnie palić tytoń i pić alkohol.
str. 10
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Tylko i aż remis
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Nieuwaga, bezmyślność i pech na drogach

O krok od tragedii
Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez białego
volswagena polo było przyczyną niebezpiecznej kolizji
z zielonym seatem ibizą, do
której doszło w czwartek
po południu na rogu ulicy
Zapolskiej i Cieplickiej w
Jeleniej Górze Sobieszowie.
Białe polo wyjechało z parkingu prosto pod koła ibizy.
Prowadzący zauważył wyjeżdżającego na niego volkswagena za późno i raptownie

DNI OTWARTE
szkół ponadgimnazjalnych
szczegóły na portalu
jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

jelenia góra

zjechał na lewy pas ruchu,
aby uniknąć zderzenia. Nie
udało się: uderzony przez
VW seat najpierw wykonał
kilka „ewolucji” na jezdni, a
potem wbił się między drzewa (na zdjęciu). Mimo poważnych uszkodzeń karoserii od
strony kierowcy, prowadzącemu nic się nie stało.
To nie jedyne groźne zdarzenie na drogach. W środę
dwóch nastolatków z pogotowia opiekuńczego ukradło

auto swojemu wychowawcy
i rozbiło je po zderzeniu z budynkiem przy ulicy Wolności.
W sobotę, na zjeździe autostrady A-4 pod Legnicą
przewrócił się autobus jadący z Przemyśla do Bonn.
Rannych zostało 30 osób. Nie
było wśród nich mieszkańców regionu jeleniogórskiego. Powodem wypadku było
zasłabnięcie kierowcy.
Więcej: strona 4

Fot. Jerzy Wrona

MKS Finepharm zremisował
ze Zgodą Ruda Śląska 23:23
w play-off mistrzostw Polski.
W odniesieniu zwycięstwa naszym przeszkodziło... fatalne
sedziowanie.

miasto
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WIADOMOŒCI /OPINIE

REGION Zanim dotrzesz do medyka specjalisty, możesz stracić życie

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Sercowe problemy

W jeleniogórskim NZOZ przy ul. Ogińskiego 1b już
od miesiąca nie przyjmuje się zapisów do kardiologa w ramach
NFZ. Prywatna wizyta, na którą się czeka do tygodnia, kosztuje 60 zł

przychodni kardiologicznej na Zabobrzu, ale jest już nieczynna. Szuka
ratunku w niedawno otwartym
Karkonoskim Centrum Medycznym
przy ul. Bankowej, ale tam kardiolog
przyjmuje pacjentów dopiero za
tydzień – nawet za pieniądze. Jedzie,
więc, do szpitala wojewódzkiego,
który od pewnego czasu pełni całodobową pomoc medyczną.
Tutaj lekarz żąda skierowania
od lekarza pierwszego kontaktu z
macierzystej przychodni pacjenta
i wręcz go odprawia. Jest kilkanaście minut przed 18 –tą. Szczyt

Komu to potrzebne?
W ubiegłym roku prezydent Józef Kusiak wydrukował w dużym nakładzie informację
skierowaną do mieszkańców Jeleniej Góry, z której wynika, że ratownictwem
medycznym zajmuje się: Pogotowie Ratunkowe, ul. Wojska Polskiego 21, ale tylko
w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia;
Izba Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w mniej
groźnych przypadkach dorosłych pacjentów oraz dziećmi tylko do roku życia, ale
nie robi zastrzyków i zmian opatrunków.
Pomocy medycznej udziela też, ale tylko po godz. 18 oraz w dni wolne od pracy
wyjazdowa opieka lekarska przychodni przy ul. Różyckiego 6, ale punktem kontaktowym i dyspozytorskim jest SP ZOZ w Szklarskiej Porębie!

bezduszności! Dopiero, gdy pacjent
powiedział, że może już nie dojechać
do przychodni, dyżurny lekarz z
niechęcią przyjął go do zbadania.
Pacjenta ominął drugi zawał.
Poświęciłem opisowi tej sytuacji
sporo miejsca, bo w podobnej znalazło się wielu jeleniogórzan i niżej
podpisany również. Dzieje się tak,
bowiem kardiologów w Jeleniej
Górze jest jak na lekarstwo. Wydłużają się kolejki do tych specjalistów.
To powoduje, że w ramach usług
Narodowego Funduszu Zdrowia,
czyli praktycznie za darmo, można
się dostać do kardiologa w okresie

Janusz Cwen

MOIM ZDANIEM
Bałagan spowodowany zmianami organizacyjnymi
w służbie zdrowia będzie trudno uporządkować przez długie
lata. Nie mogę jednak zrozumieć, dlaczego wykastrowano a
właściwie wręcz zlikwidowano półwieczną działalność w Jeleniej Górze Pogotowia Ratunkowego? Spisywało się sprawnie i
dobrze. Miało wypracowane od lat skuteczne metody pracy. Tłumaczenie, że nie
wygrało konkursu przetargowego na te usługi, jest bzdurne. Bo teraz to właściwie
nie wiadomo, kto może szybko i skutecznie udzielić pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia – bo wszyscy i nikt.
Janusz Cwen

Wrzenie w PEC-u

JELENIA GÓRA Ortografia na wesoło

Zmiany kadrowe w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Jeleniej Górze: Mirosław Wachulak, dotychczasowy prezes,
stracił stanowisko. Nie jest już
członkiem zarządu przedsiębiorstwa. Z tą funkcją także pożegnał
się Mariusz Batorowicz.
Kto zostanie nowym szefem
spółki, która zaopatruje w ciepło większość jeleniogórzan? O
tym rozstrzygnie konkurs.
Informacji na razie nie chciał
komentować Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej
Góry. – Dowiedziałem się o tym
nieoficjalnie i poza urzędem
– powiedział.
Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, w
którym udziały ma miasto.

Na przekór fatum

(tejo)

od tygodnia do miesiąca. Choćby
w szpitalu wojewódzkim lub w
przychodni przy ul. Ogińskiego.
Na badanie USG serca czeka się do
połowy roku. Można wcześniej,
ale to kosztuje 90 zł. Tak jest w
przychodni na Zabobrzu przy ul.
Ogińskiego 1b i w Karpaczu w
Centrum Pulmonologii i Alergologii
przy ul. Sanatoryjnej 1. Przerażające
jest jednak to, że nawet za pieniądze
nie można się natychmiast dostać do
lekarzy specjalistów w sytuacjach
zagrożenia życia!

Janusz Rewiński, aktor i satyryk,
utworzył był kiedyś drużynę skautów piwnych. Rzeczywistość przerosła żart. Związek Harcerstwa
Polskiego – największa organizacja harcerska spośród działających
w Polsce – całkiem poważnie
rozważa oficjalne zezwolenia
instruktorom oraz pełnoletnim
harcerzom na picie alkoholu i
palenie papierosów.
Tradycja abstynencji od alkoholu
i tytoniu jest równie stara jak
harcerstwo. Pochodzi z czasów, w
których o szkodliwości tytoniu nikt
nie myślał, przeciwnie, panowała
powszechna opinia, że pomaga
on w koncentracji i sprzyja sprawnemu myśleniu. Pisarze, uczeni,
politycy, artyści chętnie dawali
się fotografować z papierosami,
fajkami czy cygarami, a leniwie
snujący się dym był symbolem
eleganckiej zabawy.
Podobnie było z alkoholem.
Wedle ówczesnej opinii szkodziło
tylko nadużywanie go, ale pijany
z umiarem miał sprzyjać zdrowiu.
Nikt nie wzdragał się nawet przed
podawaniem alkoholu dzieciom,
kiedy przemarzły na śniegu, a
dla wzmocnienia organizmu
kilkunastoletnim pensjonarkom
lekarze ordynowali codziennie
picie porteru.
Harcerze powstrzymywali się
od palenia i picia nie z obawy
przed szkodliwością, ale dlatego,
że jednym z fundamentów idei
harcerstwa było wyrzekania się
przyjemności nie przynoszących
większego pożytku. Miało to sprzyjać – i sprzyjało – kształtowaniu siły charakteru, a to właśnie
było jednym z głównych celów
harcerstwa. Dorośli instruktorzy
mieli być przykładem, “nie pije
i nie palę, więc i wy możecie się
powstrzymać”.
Teraz przykładem już nie będą.
W imię – jak twierdzą zwolennicy

zerwania z harcerską abstynencją
– nadążania za rzeczywistością i
zerwania z obłudą.
Obłuda jednak nie jest taka zła,
obłudnik przynajmniej wie, że źle
robi, skoro to ukrywa. I wcale nie
jest najlepiej, kiedy ktoś to samo, co
obłudnik w ukryciu, czyni demonstracyjnie. Więc może lepiej, kiedy
instruktorzy harcerscy łamiący
zasady tej organizacji nadal będą
palić gdzieś po katach i upijać się
za zamkniętymi drzwiami.
Z nienadążaniem zgoda, harcerstwo rzeczywiście nie nadąża za
rzeczywistością. Tylko czy warto?
W bogatym świecie zachodu – a
Polska choć uboższa od Niemiec
czy Holandii do tego świata należy
a w każdym razie aspiruje – żyje się
dziś dla doraźnych drobnych przyjemności. Harcerstwo, w którym
trzeba coś robić, zdobywać, wysilać
się, wyrzekać czegoś jest sprzeczne
z takimi ideałami. Przegrywa z
dyskoteką, narkotykami, grami
komputerowymi, życiem łatwym
i miłym.
Tyle że gdyby nadążało, przestałoby być harcerstwem. Może
na początku stałoby się nawet
liczniejsze. Ale z cała pewnością
skończyłoby tak, jak utworzona przez Rewińskiego drużyna
skautów piwnych, która najpierw
była żartem kilku osób, potem
przekształciła się w dużą Polską
Partię Przyjaciół Piwa, a następnie
zniknęła z życia publicznego.
Harcerstwo rozluźniwszy rygory,
też zniknie, bo właśnie te twarde
zasady odróżniają je od innych
organizacji. I one wbrew pozorom
zapewniają atrakcyjność.
A zwolennicy palenia i picia
wśród harcerzy niech sobie założą
własną organizację, Związek Harcerstwa Tytoniowo-Alkoholowego,
w skrócie ZHTA.

Wojciech Jankowski

Fot. Krzysztof Knitter

– Miałem objawy typowe dla
zbliżającego się zawału, a jeden
już przebyłem. Wystraszyłem się i
pojechałem samochodem szukać
ratunku – mówi jeleniogórzanin.
W tym wieku nie ma żartów, a była
sobota i niełatwo o natychmiastową
pomoc w naszym mieście, gdzie
pogotowie ratunkowe to właściwie
teoria.
By dostać się do jakiegokolwiek
specjalisty, potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu
z przychodni, gdzie zarejestrowany
jest pacjent. Przychodnie w sobotę,
gdy jeleniogórzanina dopadł pogarszający się stan zdrowia (około
17 – tej), są nieczynne. Pogotowie
Ratunkowe przy ul. Wojska Polskiego wyjeżdża od dawna tylko do
tragicznych sytuacji i śmiertelnych
przypadków. Stany przedzawałowe
pacjentów tej służby nie interesują.
Również pomoc medyczna pełniąca
służbę po godzinie 18 – tej i w dni
wolne od pracy nie przyjmuje pacjentów w takich sytuacjach.
Co więc ma zrobić pacjent po 60tce, który czuje zbliżającą się śmierć
przy ewentualnym drugim zawale?
Próbuje dostać się do prywatnej

Fot. Krzysztof Knitter

Pan po sześćdziesiątce - nie chcący ujawnić
nazwiska - którego groźnie piekło w mostku, niedawno omal nie dostał drugiego
zawału, usiłując dostać się do lekarza
kardiologa.

Harce z dymkiem
i procentami

Dyktando zupełnie niepechowe.
By obalić mit złowieszczej
trzynastki, uczniowie z dziesięciu
szkół podstawowych, trzynastego kwietnia w piątek, w Szkole
Podstawowej nr 13, napisali dyktando z trzynastoma pułapkami
ortograficznymi.
– Chcemy udowodnić, ze trzynasty musi być dniem szczęśliwym – powiedziały Małgorzata
Jaskólska, dyrektor szkoły oraz
jej zastępczyni Irena Zawlik.
W przerwie dzieci z kółka
teatralnego „Kameleon” z
„trzynastki” pod okiem Jadwigi
Przędziewskiej zaprezentowały
sztukę „Piraci z Jelonki”.

Niezależnie od wyników dyktanda nikt z piszących pecha nie
miał i nie okazał się przegranym.
Wszyscy uczestnicy niezależnie
od wyników konkursu dostali niespodzianki, a zwycięzcy
– cenne nagrody w postaci słowników.
Wśród najlepszych znaleźli się:
Ania Kowalska, Krzysztof Danilak, Paulina Bocian, Sandra Nguy
Dinh, Karolina Więcek, Anastazja
Łozowska, Agnieszka Ejsymont,
Zachariasz Charczyński oraz
Katarzyna Czajkowska.

(Angela)

Po konkursie – moc radości
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Zamknięto plac przy ulicy Jasnej

region Karkonosze nietoksyczne

Fot. Krzysztof Knitter

Zaczną się tam roboty wykopaliskowe, a w centrum mogą pojawić się kłopoty z zaparkowaniem
pojazdów.
Ogrodzenie wita kierowców,
którzy przyzwyczaili się do miejsc
parkingowych na pustej nieruchomości przy ulicy Jasnej.
Zamiast pojazdów staną tam
niebawem ekipy archeologów.

Zbadają tajemnice podziemi
pozostałych po wyburzonych w
latach 60. i 70. minionego wieku
zabytkowych kamienicach.
To wymóg przed planowanym
rozpoczęciem ponownej zabudowy wspomnianej nieruchomości.
Inwestor ma już pozwolenia
na wykopaliska wydane przez
konserwatora zabytków.
Zamknięcie placu parkingowego przy Jasnej to jeden z
warunków otwarcia parkingu
wielopoziomowego przy Pijar-

Opuszczony parking przy ul. Pijarskiej ma
„ożyć” pod koniec czerwca

Przeprowadzka
biura
Kto będzie w poniedziałek
chciał załatwić urzędowe
sprawy w punkcie obsługi
interesanta w przybudówce
ratusza, będzie musiał uczynić to do południa. Później
biuro zostanie zamknięte z
powodu przeprowadzki do
nowej siedziby przy ulicy
Sudeckiej 29. Tam zostanie otwarte we wtorek, 17
kwietnia w pokojach 28-31
na parterze budynku. Punkt
będzie czynny w godz. od 8
do 16 w poniedziałek oraz
we wtorek i piątek w godz.
7.30 – 15. 30. Urząd przeprasza za utrudnienia.

Skleroza
nie boli
Kierowca, który w sobotę
po zakupach w Tesco, chcąc
spakować sprawunki do
bagażnika samochodu, nie
znalazł go tam, gdzie został
zaparkowany. Spanikowany
mężczyzna zgłosił sprawę policji, która wszczęła
poszukiwania auta marki
Audi. Alarm okazał się fałszywy, bo kierowca znalazł
zgubę, t yle że w innym
miejscu. Pomyliły mu się
sektory parkingu przy hipermarkecie. Policjanci
apelują o dokładniejsze
poszukanie pojazdu przed
zawiadamianiem, że samochód został skradziony.
Zbędne poszukiwania angażują dodatkowo mundurowych, którzy mogą być
potrzebni gdzie indziej.

(tejo)

skiej. Spółka z Lubina, która
niszczejący i zamknięty od kilku
lat obiekt kupiła, zapowiada jego
ponowne uruchomienie pod
koniec czerwca. Wcześniej trzeba
dokonać odpowiednich napraw.
Jednak do tego czasu miejsc
parkingowych w centrum stolicy
Karkonoszy ubędzie. – Będę musiał zostawić auto gdzieś na podwórku i to wbrew zakazowi. Na
Bankowej już dziś nie można się
wcisnąć w godzinach szczytu, a co
dopiero będzie teraz, jak zamknięto
Jasną? – pyta Krzysztof Rybiński,
przedstawiciel handlowy.
Sceptycy uważają także, że
ponowne otwarcie parkingu
wielopoziomowego nie do końca
rozwiąże kłopoty z zostawieniem
samochodu w centrum Jeleniej
Góry. Parking zbudowano w
niezbyt fortunnym miejscu: przy
wąskiej i ciasnej uliczce. Dojazd
jest uciążliwy, a korki, które się
tam tworzą już teraz, skutecznie
blokują róg Pijarskiej i Podwala,
skąd najłatwiej dotrzeć do wielopoziomowego kolosa.
Kierowcy mają jednak nadzieję,
że parkowanie na poziomach nie
będzie zbyt drogie, a właściciel

parkingu zaproponuje klientom
korzystne abonamenty. Gdyby
większość ludzi, którzy dziś zostawiają auta na ulicach, korzystała
z placówki przy Pijarskiej, chodniki byłyby dla pieszych, a nie dla
stojących samochodów.

Zanalizowano skład czarnej substancji, która pokryła
pasmo górskie.

(tejo)

Co ukrywa
ulica Jasna?
Z całą pewnością zachowały się tam
stare piwnice. Według różnych źródeł
mogą być one nawet kilkupoziomowe. Najstarsze kamienice budowano
w tym miejscu już w średniowieczu,
ale murowane powstawały dopiero
w renesansie i baroku. Archeolodzy
liczą także na znaleziska dotyczące
kultury materialnej tamtych czasów
zachowane w głębszych warstwach
ziemi. W piwnicach nie będzie raczej
świeższych poniemieckich skarbów.
Nie jest wykluczone, że zabytkowe
podpiwniczenia staną się częścią
kamienic, które na Jasnej powstaną.
Będzie to zabudowa o charakterze
mieszkalno-usługowym.

Śnieżka pokryta śniegiem. Czarny pył znikł
Tajemniczy pył osiadł kilka
tygodni temu na najwyższych
szczytach Karkonoszy, ale dopiero teraz we wrocławskim
laboratorium zbadano, co zawierał.
Okazało się, że głównie magnez, wapień oraz inne, zupełnie
nieszkodliwe dla środowiska
minerały. Nie była to, jak niektórzy turyści przypuszczali,
substancja pochodzenia wulkanicznego.
– Pył nie był toksyczny dla
górskiego ekosystemu, ani dla

ludzi – zapewnia Andrzej Raj,
dyrektor Karkonoskiego Parku
Narodowego.
Przyrodnicy przypuszczają, że
substancji została przyniesiona
przez prądy powietrza w górnej
warstwie atmosfery z odkrytych
terenów Europy Wschodniej.
Została stamtąd podniesiona
przez wiatry. Dotarła także do
najwyższych szczytów Tatr.
Wcześniej zdarzało się, że
w Karkonosze trafiały pyły z
pustynnego piasku Sahary.

(tejo)

JELENIA GÓRA We wtorek zapadnie decyzja, czy Danuta Wójcik straci mandat

Bitwa o radną
Wójcik. - Pismo przyszło w
piątek przed świętami, a już
we wtorek gotowy był projekt
ustawy o wygaszeniu mi mandatu. Będzie on głosowany
już na najbliższej sesji. Nawet
nie miałam czasu się do niego
ustosunkować.

Danuta Wójcik ze Wspólnego Miasta prowadzi działalność na mieniu komunalnym i nie powinna być radną
– twierdzą prawnicy wojewody dolnośląskiego. – To
polityczna zagrywka – odpowiada Robert Prystrom i
uważa, że prawo jest po stronie radnej.
Radna Danuta Wójcik naruszyła ustawę mówiącą o tym,
że radni nie mogą prowadzić
działalności gospodarczej z
wykorzystaniem mienia komunalnego – czytamy w piśmie
Jacka Dżedzyka, dyrektora
wydziału nadzoru i kontroli
urzędu wojewódzkiego.
Danut a Wójcik prowadzi
pawilon handlowy na targowisku miejskim Zabobrze. Sam
pawilon jest jej własnością, ale
grunt należy do gminy i jest
dzierżawiony przez zarządcę
targowiska Kazimierza Wilka.
Radna ma wprawdzie podpisaną umowę nie z miastem
a z zarządcą, ale – zdaniem
Jacka Dżedzyka – nie ma to
znaczenia. Powinna ona uregulować sprawę działalności w
ciągu 3 miesięcy od momentu
zostania radną. Nie zrobiła
tego, zatem jej mandat wygasł
automatycznie.

Drugie spojrzenie

– Nie naruszam tej ustawy
– mówi tymczasem Danuta
Wójcik. – Przed wyborami
konsultowałam ją z prawnikami i oni twierdzili, że mogę
prowadzić dalej działalność.
Gdyby było inaczej, w ogóle

bym do t ych wyborów nie
podchodziła.
– Majątkiem gminy jest tylko
taki majątek, który jest wolny i
którym gmina może swobodnie
zarządzać – dodaje Robert Prystrom, szef Wspólnego Miasta.
– To jest opinia naszych prawników. Takie orzecznictwo zastosowano w kilku podobnych
przypadkach w Polsce. Teren
targowiska został wydzierżawiony panu Kazimierzowi
Wilkowi na 3 lata, zatem nie
jest wolny. Pani Wójcik nie ma
z gminą nic wspólnego.

Polityczna układanka?

Jak twierdzą, cała sprawa to
efekt gry politycznej. Wojewodę o przypadku radnej Wójcik
poinformował Bogusław Kempiński, pracownik targowiska
zarządzanego przez Kazimierza
Wilka, utożsamianego z SLD.
Radna Wójcik jest z nimi skonfliktowana. Reprezentuje Wspólne Miasto, czyli żelazną opozycję
dla lewicy. Z kolei – jak twierdzi
Robert Prystrom – SLD w radzie
tworzy nieformalną koalicję z
Platformą Obywatelską.
– Przewodniczący rady bardzo się śpieszy z wygaszeniem
mi mandatu – mówi radna

Czy wtorkowa sesja będzie
ostatnią
dla
D. Wójcik?

Fot. Krzysztof Knitter

Koniec z zostawianiem
samochodów na placu
przy starówce.

Pył nie był trucizną
Fot. Janusz Lewicki

Śródmiejski deficyt parkingowy

Wszystko zgodnie
z prawem

– Mandat radnej wygasł z
mocy prawa 26 lutego, czyli po
upływie 3 miesięcy od momentu jej zaprzysiężenia – mówi
Hubert Papaj (Platforma Obywatelska), przewodniczący
rady miejskiej. – Rada
ma od tego momentu
kolejne 3 miesiące
na stwierdzenie jego
wygaszenia. Minęły
już prawie 2, dlatego umieściłem ten
punkt w programie
najbliższej sesji. Nie
mam pewności, czy
majowa sesja odbędzie
się przed upływ e m
t ych 3
miesięcy, czy
j u ż

po. Dlatego trudno mówić o
pośpiechu.
Hubert Papaj odrzuca też zarzuty o grze politycznej. – Nie
zabiegałem o wygaszenie mandatu pani Wójcik. Wysłałem do
wojewody jedno pismo, które
było t ylko odpowiedzią na
jego zapytanie – mówi Hubert
Papaj. – Nie poinformowałem
radnych o złamaniu prawa,
jedynie przesłałem im materiały. Niech sami ocenią, jak
głosować. A koalicji PO z SLD
w radzie nie ma.
Poza tym, wojewoda dolnośląski wywodzi się z PiS-u, a
Wspólne Miasto z tą partią
ściśle współpracuje w radzie.

Odpowiedź we wtorek

Uchwała o wygaszeniu mandatu radnej będzie głosowana
już na jutrzejszej (wtorek)
sesji. Przedstawiciele Wspólnego Miasta zapowiedzieli,
że przedtem skontaktują się
z wojewodą i przedst awią
mu swoją interpretację tej
ustawy. Będą ponadto dążyć do usunięcia tego
punktu z porządku
obrad. Gdyby radni
wygasili mandat Danuty Wójcik, jej miejTuż po wyborach miejsce radnego Marka Obrębalskiego, który został prezydentem, zajęła sce w radzie zajmie
Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis. Za Jerzego Łużniaka (został wiceprezydentem) do rady wszedł najprawdopodobniej
Jerzy Lenard. Obie te zmiany odbyły się wobrębie Platformy Obywatelskiej. Wkrótce miejsce Miłosz Kamiński ze
radnej Doroty Dobek (Nasz Dom), której mandat wygasł w minionym tygodniu, zajmie Grażyna Wspólnego Miasta.

Tasowania w radzie

Malczuk (LiD). Jeśli Danuta Wójcik zostałaby odwołana, będzie to już czwarta zmiana radnego
w tej kadencji. Spory ruch, jak na niespełna pół roku działania.

(DOB)
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Ukradli samochód wychowawcy i wjechali nim w budynek

Skoczył, aby się zabić
Prokuratura rejonowa umorzyła postępowanie
w sprawie śmierci 17-letniego Adama J.
Chlopak zginął 30 marca po
skoku z trzeciego piętra jednego
z bloków przy ulicy Kiepury na
osiedlu Zabobrze. Był uczniem
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
Jak ustalili śledczy w zdarzeniu
nie brały udziału osoby trzecie:
Adam J. popełnił samobójstwo.
Chwilę przed desperackim krokiem rozmawiał z dwiema koleżankami przed domem. Potem
nagle skierował się do klatki schodowej, przycisnął guzik domofonu.
Ktoś go wpuścił do środka. Chwilę

potem skoczył z okna korytarza.
Zmarł w drodze do szpitala.
Jak powiedziała Wioletta Niziołek, prokurator rejonowy
w Jeleniej Górze, przyczyną zachowania desperata był zawód
miłosny. Adam J. – jak udało się
ustalić – już od dłuższego czasu
przeżywał sercowe rozterki i miał
myśli samobójcze.
Na starym cmentarzu przy ul.
Sudeckiej chłopaka żegnały tłumy: rodzina, koledzy, nauczyciele
i wielu jeleniogórzan.

(tejo)

Kronika policyjna
JELENIA GÓRA
Wolność na dwóch gazach
Prawie trzy promile alkoholu miał kierowca, którego złapał
patrol policji przy ulicy Wolności. 43-letni mężczyzna nie miał
w dodatku uprawnień do kierowania pojazdem, ponieważ
pozbawił go ich Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Sprawcę do
wytrzeźwienia osadzono w policyjnym areszcie.
Z kolei przy ulicy PCK policjanci złapali innego kierowcę,
który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Miał powody, bo
zanim usiadł za kierownicę i pojechał, upił się. W sobie miał 2,44
promila alkoholu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.
– W sumie w czwartek policja zatrzymała jeszcze trzech nietrzeźwych kierujących – informuje nadkom. Edyta Bagrowska
z KMP w Jeleniej Górze. Ich sprawy w trybie przyspieszonym
miał rozpatrzyć jeleniogórski sąd rejonowy.

PIECHOWICE
Agresywna mamusia
Nawet trzy lata w więzieniu może spędzić 20-latka, która
zwyzywała i chciała bić funkcjonariuszy na służbie.
Do awantury doszło w nocy z wtorku na środę w Piechowicach. Tam do jednego z mieszkań wezwano policję.
Na miejscu okazało się, że w lokalu przebywa pijana kobieta,
jej roczne dziecko oraz dziadkowie. To właśnie oni zaalarmowali
mundurowych, ponieważ ich 20-letnia wnuczka wróciła „pod
dobrą datą”, awanturowała się i była bardzo agresywna. Dziadkowie chcieli zająć się dzieckiem, na co nie pozwalała.
– 20-latka była również agresywna i wulgarna wobec interweniujących policjantów z Cieplic, których zwyzywała i rzucała
się do bicia. Nie reagowała na polecenia interweniujących – poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
W efekcie trafiła do policyjnego aresztu. Miała ponad 1,4
promila alkoholu w organiźmie. Za popełnione przestępstwo,
czyli znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, grozi jej kara nawet do 3 lat więzienia.

JELENIA GÓRA
Zemsta na pszczelarzu
Ule o wartości 4 tysięcy złotych zniszczył w jednej z pasiek pod
Jelenią Górą 55-letni mieszkaniec miasta. Przy okazji włamał się
do magazynu pszczalarskiego i ukradł stamtąd butlę gazową oraz
regał stalowy za 260 złotych. Przestępcę złapali policjanci z Cieplic.
Mężczyzna podejrzany jest także o kradzież elementów konstrukcji
stalowej o wartości tysiąca złotych.

ŁOMNICA
Demolka po wódce
Spustoszenia na terenie prywatnej posesji dokonał 25-latek z
Mysłakowic, który upił się i wtargnął na jej teren. Bez żadnego
powodu (chyba że był nim krążący w żyłach alkohol) rozbił szybę
o wartości 400 złotych w samochodzie marki Ford Fiesta oraz
przednią szybę w volkswagenie, a także lampę reklamową i dwa
samoświecące lampiony. Spowodował straty o łącznej wartości
blisko 700 zł. Pijanego sprawcę po pościgu złapali policjanci
z Kowar. Został osadzony do wytrzeźwienia w policyjnej izbie
zatrzymań.

(tejo)

O krok od dramatu
Białego forda escorta
„pożyczyli” od swojego
wychowawcy z pogotowia opiekuńczego. Przejażdżka skończyła się
tragicznie: piraci wjechali
w budynek mieszkalnousługowy. Wkrótce staną
przed sadem rodzinnym.
Do zdarzenia doszło w minioną
środę wieczorem. – To była dosłownie sekunda – opowiada
Elżbieta Król, świadek wypadku. Oglądałyśmy z mamą
telewizję, kiedy usłyszałam
huk. Ci, którzy byli na zewnątrz mówili, że samochód
pędził z prędkością ponad stu
kilometrów na godzinę.
Pojazd uderzył w metalowy
słupek, który pod wpływem
uderzenia wbił się w okno
mieszkania państwa Hnatów. W pokoju była ośmioletnia Karolinka.
– Siostra właśnie przebierała się
do spania – mówi Łukasz Hnatów.
– Całe szczęście, że nic się jej
nie stało. Z krzykiem uciekła do
kuchni.
Dziecko jeszcze długi czas po
zdarzeniu trzęsło się ze strachu.
Jak mówi Łukasz, stojący przy
drodze warsztat samochodowy jest „bombardowany” przez
samochody co najmniej raz w
miesiącu.
To zdarzenie było jednak wyjątkowo groźne. – Mieszkam za
rzeką około czterysta metrów

Fot. Krzysztof Knitter

Jelenia góra Bez śledztwa po tragedii

Samochód wychowawcy nastolatków
nadaje się do kasacji

stąd – mówi Robert Andorało z
ulicy Warszawskiej. – Miałem
zamknięte okna a mimo to słyszałem przeraźliwy pisk i huk.
To prawdziwy cud, że nikomu nic
się nie stało.
Okazało się, że w aucie byli
dwaj wychowankowie pogotowia opiekuńczego. Samochód
należał natomiast do... wychowawcy. Chłopcy mu go po prostu
ukradli.
– Tłumaczyli, że chcieli się przejechać – mówi mł. insp. Zbigniew
Ciosmak, komendant policji w
Jeleniej Górze.

Zabawa się skończyła
ok. godziny 21. Kierujący wpadł w panikę, bo
zobaczył przed sobą
patrol policji. Funkcjonariusze akurat zatrzymali
innego kierującego. W pobliżu
była jeszcze laweta, gdyż okazało
się, że kontrolowany nie może
dalej jechać.
Szesnastoletni Piotr i jego
trzynastoletni kolega Sebastian z
zajścia wyszli niemal bez szwanku. Młodszy z chłopaków miał
jedynie zadrapanie na głowie i
został przewieziony do szpitala.
Po opatrzeniu głowy wrócił do
pogotowia. Jak mówi policja,
kierujący poza spowodowaniem
kolizji na swoim koncie ma jesz-

cze kilka innych zarzutów.
– Przede wszystkim chodzi o
jazdę pojazdami bez uprawnień
– wymienia mł. asp. Krzysztof
Szczepański z sekcji ruchu drogowego. Do tego dochodzi przekroczenie prędkości i nie zachowanie
ostrożności na drodze oraz tym
samym stworzenie zagrożenia dla
innych kierujących czy pieszych.
Do tych zarzutów doszła jeszcze kradzież samochodu. Już
niebawem sprawa trafi do sądu
rodzinnego i nieletnich, który
zadecyduje, jakie konsekwencje
swoich bezmyślnych wygłupów
poniosą bezmyślni sprawcy.

Angela

REGION O zdegenerowanym nastolatku, który zamordował starszą kobietę

Śmierć za grosze
Wkrótce rozpocznie się proces w sprawie brutalnego
morderstwa, którego dokonał 17-letni chłopak. Ta tragedia wstrząsnęła w ubiegłym roku podjeleniogórską
gminą. Sprawcy grozi dożywocie, jego wspólnikowi
– 12 lat.
Dawid miał złą opinię od dawna. Mimo młodego wieku często
pił, był wulgarny i arogancki.
Żył z tego, co udało mu się
ukraść i spieniężyć. To włamał
się do komórki, to okradł czyjąś
piwnicę. Ludzie nie zgłaszali
tego policji, bo straty niewielkie, a i matki chłopaka szkoda.
Kobieta we wsi jest lubiana,
choć nad swoją pociechą nie
panowała.
Raz Dawid przesadził, kiedy
z kościoła ukradł sprzęt nagłaśniający. A że był młody i
nie karany, dostał tylko dozór
kuratora. Uczył się w ośrodku
szkolno-wychowawczym. Przez
jakiś czas nawet miał dobre
stopnie, ale kiedy pedagodzy
zaczęli mieć odrobinę nadziei,
że coś z niego wyrośnie – uciekł
z placówki.
Z Tomkiem przyjaźnił się od
dawna. Ten uczył się w drugiej
klasie podlwóweckiego gimna-

zjum. – Cichy chłopak, spokojny, nie rzuca się w oczy – mówili
o nim mieszkańcy. – Szkoda, że
z Dawidem się zadaje. On go na
złą drogę sprowadził.

Z pustymi rękami
nie przyjdą

Obaj potrzebowali pieniędzy
jak ryba wody. Ich kolega organizował imprezę pożegnalną, gdyż wyjeżdżał do wojska.
Byli spłukani, a nie wypadało
przyjść z pustymi rękami. Tak
zrodził im się pomysł napadu
na panią Władysławę. Staruszkę
znali bardzo dobrze, nawet kiedyś byli w jej domu. Kolegowali
się bowiem z jej wnukiem, który
do wsi przyjeżdżał co roku na
wakacje. Doskonale wiedzieli,
że kobieta pieniądze zawsze
trzymała przy sobie, a kiedy szła
spać, chowała je pod poduszkę.
Wiedzieli też, że syn Edward,
z którym mieszkała, o stałych

porach wychodził z domu przed
sklep, by napić się z kolegami.

Atak furii

Jest 4 maja 2006 roku. Obaj
sprawcy w ukryciu obserwują
dom pani Władysławy. Tomek
zostaje na czatach, Dawid czeka na odpowiedni moment,
by ruszyć do akcji. Zgodnie z
planem, syn ofiary niczego
nie przeczuwając udaje się jak
zwykle pod sklep. Kobieta przez
jakiś czas pracuje w ogródku,
po czym wchodzi do domu, do
kuchni. Dawid rusza. Przez otwarte okno na piętrze wchodzi
do środka. Potem cicho zbiega
na dół, i puka do drzwi od
kuchni. Kiedy kobieta otwiera,
napastnik wypycha mocno
drzwi prosto na nią. Ofiara pada
na podłogę, a rozjuszony Dawid
na nią. Krzyczy, żąda pieniędzy.
I poddusza, uciskając to nos to
krtań. Robi to z takim impetem,
że pani Władysława umiera
kilka chwil później. Oprawca
zabiera jej 1400 złotych i razem
z kompanem uciekają.

Chciał zwalić winę

Biegli z Zakładu Medycyny

Sądowej we Wrocławiu nie
mieli wątpliwości: przyczyną
śmierci była ostra niewydolność
krążeniowa, spowodowana
podduszaniem.
Dawid początkowo przyznał
się do winy. Potwierdził to
kilkakrotnie w zeznaniach. Zeznał też, że nie chciał jej zabić,
a zmusić do oddania pieniędzy.
Później jednak zrzucił odpowiedzialność na wspólnika. W
liście do prokuratury napisał,
że to właśnie Tomek wykonał
całą „brudną robotę” a potem
kazał mu wziąć na siebie winę,
w zamian oferując 800 złotych.
Śledczy nie nabrali się na ten
chwyt. Prokuratura Rejonowa
w Lwówku Śląskim oskarżyła
Dawida o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Za to
grozi mu dożywocie. Wspólnik
dostanie najwyżej 12 lat. W
momencie zdarzenia mieli
odpowiednio17 i 18 lat.
Akta tej sprawy trafiły do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze.
Wkrótce zostanie wyznaczony
termin pierwszej rozprawy.

(DOB)
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WIADOMOŒCI
REGION Kopaniec zyskuje na atrakcyjności dzięki prostym pomysłom

Zakazane
spławiki

Dla niektórych wciąż wiocha zabita dechami pokazuje
charakter. Dzięki entuzjazmowi tych, którzy się tam
osiedlają. Może okaże się on zaraźliwy?
dziennikarz, fotografik i podróżnik.
I pomysłodawca takiego zagospodarowania płotu sołtysa.
Były w Kopańcu zniszczone za
komuny folwarki i pałacyk. Były
nawet dwie sale, ale śladu po nich
nie ma. Stąd pomysł na galerię pod
chmurką, który bardzo się sołtysowi
(właśnie zbudował nowy płot)
spodobał.
W Poniedziałek Wielkanocny
wielkie lanie wody zafundowali
gospodarzom, gościom i turystom
miejscowi strażacy ochotnicy. Śmigus dyngus niezwyczajny, bo z okazji
otwarcia już czwartej wystawy zdjęć
w sztachetowej galerii.
To fotograficzny owoc podpatrywania przez 12 miesięcy życia ludzi
z Kopańca widziany w obiektywie
Andrzeja Jędrochy, Adama BończyPióro, Ellen Roehner oraz Jacka
Jaśki.
Przy sztachetach znane nazwiska. Kręci się Wojciech Zawadzki
z Ewą Andrzejewską, znani jele-

Autorzy wystawy, w środku – Jacek Jaśko

Szlaki

do remontu
Dwa lata potrwa modernizacja
traktów turystycznych w Karkonoszach. Prace mają się zacząć
po zejściu śniegu z wyższych
partii gór. Na razie trwają procedury przetargowe, które wyłonią
wykonawcę.
Karkonoski Park Narodowy
zamierza gruntownie odnowić,
między innymi, zielony i czerwony szlak do Małego Stawu
oraz tak zwaną Mokrą Drogę.
Od lat nieremontowane są w
coraz gorszym stanie i zagrażają
bezpieczeństwu ludzi, którzy się
tamtędy poruszają.
Bardziej popularne trakty
zostaną także wyposażone w
znaki informacyjno-edukacyjne
z podstawowymi wiadomościami o rejonie, przez który
przechodzą turyści.
Przy okazji karkonoskie drogi
zostaną posprzątane. Śmieci
na szlakach to bolączka dla
pracowników Karkonoskiego
Parku Narodowego i ludzi gór
wrażliwych na ich piękno.

(tejo)

Kto zdąży, zdjęcia w Kopańcu na sztachetach płotu
sołtysa może obejrzeć jeszcze w poniedziałek
niogórscy artyści fotograficy. Na
rowerze przyjechał Jan Foremny,
szef Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Są gospodarze i
autorzy wystawy (bez A. Jędrochy:
jest w Irlandii), którzy na jej tle sami
pozują do zdjęć.
Ale są także zwykli ludzie, którzy – idąc na mszę lub wracając
pobłogosławieni przez księdza
– zatrzymują się i… oglądają zdjęcia.
Często widzą na nich samych siebie.
Wśród wszystkich dziennikarze i
fotoreporterzy.
–To już czwarty raz – mówi skromnie Jacek Jaśko o eksponowanych
zdjęciach. Na pewno nie ostatni, bo
zbliża się majowy długi weekend.
– Podczas majówki planujemy
pokazać wybór zdjęć. Mam nadzieję,
że się to uda – planuje.
Recepta na sukces prosta: przyjedzie jeden, powie drugiemu. I
tak pocztą pantoflową o Kopańcu
dowiaduje się coraz więcej ludzi.

Turystów, którzy dadzą zarobić miejscowym. Letników, którzy być może
wrócą tu na wakacje. W końcu zmęczonych większych miastem, nieco
bardziej majętnych, którzy pragną
się osiedlić w okolicy. Coraz więcej
działek w koło znajduje nabywców,
wyrastają nowe domy.
J. Jaśko, kiedy przeprowadzał się
do Kopańca, myślał, że to na „końcu
świata”. A to tylko 18 kilometrów.

Poprawia się skomunikowanie wsi
z resztą regionu dzięki autobusom
prywatnego przewoźnika. Nie jeżdżą tylko w niedzielę i święta. – Ale
to nie przeszkadza, jak ktoś lubi
chodzić na piechotę – uśmiecha
się Jacek Jaśko, znany jako twardy
piechur. Aby z całym Kopańcem
wytrwale szedł do celu.

Konrad Przezdzięk

Robią swoje
Założona w związku z wydobyciem złota w okolicznych lasach w XIV wieku osada, lata
rozkwitu przeżywała na początku minionego stulecia, jako miejscowość letniskowa
i rolnicza. Dobita w latach PRL najpierw przez próby wydobycia uranu, później przez
systematyczne niszczenie śladów przeszłości. Teraz wieś się zmienia. Działa Teatr
Ludowy w Farmie 69, który już dorobił się kilku przedstawień, w tym skandalizujących średniowiecznych „Opowieści Kanterberyjskich”. – Teatr Kopaniec powstał,
aby umożliwić miejscowym kontakt z kulturą i dał im możliwość zabawy. Największą
nagrodą jest sala była pełna widzów. Sława teatru wybiegła już daleko poza granice
Kopańca – mówiła nam Eliza Małgorzata Kurowska, która jest założycielką i główną
„siłą napędową” kopanieckiego teatru. Brawo!

Nawet pięć lat w więzieniu
mogą spędzić sprzedawcy, którzy w sklepach wędkarskich
handlują kolcami jeżozwierza.
Wielu wędkarzy od lat używa
kolców jako wyjątkowo czułych
i praktycznych spławików podczas połowu ryb.
Teraz okazuje się, że ten gadżet jest zakazany. Sprzedawcy,
przestraszeni doniesieniami o
planowanym ściganiu za kolce,
chowają towar lub pozbywają się
go po kosztach.
Wszystko przez ratyfikowaną przez Polskę Konwencję
Waszyngtońską o Międzynarodowym Handlu Dzikimi
Gatunkami Zwierząt i Roślin
Zagrożonych Wyginięciem.
W dokumencie jeżozwierz
figuruje jako gatunek pod ścisłą
ochroną, a wszystko co z niego
mogłoby być wytworzone, podlega całkowitej kontroli. Pierwsze
przypadkach konfiskaty towaru
pochodzącego od egzotycznego
zwierzęcia z kolcami były już
w Bydgoszczy, gdzie policja
znalazła i zabezpieczyła 70 zakazanych spławików.
Sprawa tylko z pozoru jest
śmieszna: przeciwko sprzedawcom kolców jeżozwierza toczy się
postępowanie. Grozi im kara do
pięciu lat pozbawienia wolności.
– To jakiś absurd – mówią
zarówno handlowcy jak i wędkujący z Jeleniej Góry. – Przecież
nikt jeżozwierza nie zabija, ani
nie skubie z kolców. Zwierzę gubi
je i właśnie takie trafiają do sklepów jako spławiki – powiedział
nam proszący o anonimowość
sprzedawca w jednym z jeleniogórskich sklepów.
– Wędkuję od 30 lat i podobnej
głupoty to w życiu nie słyszałem
– mówi Krzysztof Chudak, którego spotkaliśmy na gliniance przy
dawnej cegielni Sofal.

(tejo)

JELENIA GÓRA Duży sklep przy targowisku

JELENIA GÓRA Dorośli licealiści bawić się potrafią

Natłok marketów

Śmiechy z wieczorówką

Nowy pawilon Biedronki
wzbogaci sieć handlową
Zabobrza
Po Lidlu i dwóch pawilonach
społemowskich będzie to kolejna większa placówka w bezpośrednim sąsiedztwie ryneczku
przy ulicy Różyckiego. Kupcy
są przekonani, że stracą przez
to klientów, zwłaszcza tych,
którzy zaopatrują się w żywność. Portugalska sieć Biedronki oferuje jedne z najniższych
cen wiktuałów na rynku.
Zdania kupujących na zabobrzańskim targowisku są
różne.
Zabobrzanie cenią świeżość
produktów z ryneczku, ale nie
podobają im się warunki, w
jakich są sprzedawane.
– Kiedy zrobi się zimno i deszczowo, ludzie i tak pójdą do normalnego sklepu – twierdzi Alicja
Woźniak. – Nie podoba mi się,
że w koło rosną markety, a nie
budynki mieszkalne – dodaje

Kupcy z ryneczku powinni zadbać, aby właśnie tam
powstała zadaszona hala – z
taką opinią można spotkać się
najczęściej.
Handlowcy dostali dwukrotnie propozycję zabudowania
targowiska od poprzedniej
ekipy samorządowców, która
obiecała pomoc przy znalezieniu wykonawcy i ułatwienia w formalnościach.
Nie przystali wówczas na
nią, twierdząc, że budowa
hali będzie za droga. Argumentowali, że nie będzie ich
stać nie tylko na pokrycie
kosztów inwestycji, lecz także na bieżące opłaty za jej
użytkowanie.
Decydenci uspokajają:
Biedronka powstanie, ale
jednocześnie zostanie zlikwidowany jej sklep w pawilonie
przy ul. Różyckiego.
Tyle że ten nowy będzie
znacznie od niego większy.

(tejo)

Pozytywna dawka energii
w „Żeromie”
Kilkadziesiąt osób przysłuchiwało się w miniony piątek skeczom, zmuszających do refleksji
wierszom oraz pięknej muzyce
akordeonu. Wszystko za sprawą
Maratonu Kulturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1.
Prawdziwą rewelacją wieczoru
był występ Mariusza Jankiewicza
z kl. II a. W swoim kabarecie
zawarł potężną dawkę humoru,
naśmiewając się z polskich piłkarzy, polityki oraz solidarności
kobiet i mężczyzn.
– Od zawsze opowiadam skecze
– przyznał. Na co dzień pracuje
jako kierowca.
Nigdy nie ma tremy. – Moim idolem jest Cezary Pazura. Gdybym
miał czas i pieniądze, poszedłbym
do szkoły aktorskiej – dodał.
Mariusz w pełni zasłużył na zdobycie pierwszego miejsca. Kolejne

Fot. Arkadiusz Piekarz

Sklep, tanie wino, marazm i brak
perspektyw: tak rysuje się codzienność wielu mieszkańców podjeniogórskich miejscowości. W tym
Kopańca. Z dala od bliskiego przecież
„lepszego” świata.
– Roboty nie ma, żyje się na krechę, to co robić, jak nie wypić? – pytają panowie z Kopańca, którzy dzień
osładzają nalewką za 5 złotych.
Z drugiej strony: piękne krajobrazy, niepowtarzalna i niedoceniana
atmosfera. Oddech przyszłości, który
powoli zmienia kopaniecką rzeczywistość. Na razie bardzo doceniają
to przyjezdni, którzy postanowili
uczynić ze wsi swoje „królestwo”. I
podzielić się nim z innymi.
Widzą to tubylcy. Choćby w galerii.
Nietypowej, bo na płocie. 250 metrów sztachet, a na nich – fotografie.
Z Kopańca i okolic. Każdy się przy
nich zatrzyma. Każdy popatrzy i
pomyśli.
– Osiedliłem się tu z rodziną celowo – mówi Jacek Jaśko, jeleniogórski

Fot. rylit

Sztachety sukcesu

Idolem Mariusza Jankiewicza jest Cezary Pazura
zajęli Piotr Wyrostek z kl. II z,
bezbłędnie grający na akordeonie
oraz Magdalena Jakubowska. Do
stworzenia maratonu zachęciła
licealistów Ryszarda Wolska,
polonistka z „Żeroma”.
– Naszym celem było pokazanie
uczniom, że coś potrafią, odkrycie
ich talentów oraz integracja – wyznała. Na początku bali się tego
przedsięwzięcia, ale w końcu parę
osób zgłosiło się do napisania

skeczów i wierszy. Sami zorganizowali pracę, sprzęt estradowy,
zrobili dekoracje, i upiekli ciasta.
Jak nam powiedziała R. Wolska,
w tworzeniu maratonu wzięli
udział dorośli ludzie, i pracujący,
i bezrobotni, niektórzy z patologicznych rodzin, inni mający
już dzieci. Ze wszystkich była
jednakowo zadowolona.

Arkadiusz Piekarz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION Wrocław bierze prawie wszystko z wielkiego unijnego tortu pieniędzy

Pięć, najwyżej 6 milionów euro, otrzyma Jelenia Góra na inwestycje z
Regionalnego Programu
Operacyjnego. To marne grosze w porównaniu
z blisko 300 milionami
euro, jakie były do rozdysponowania.

Fot. Krzysztof Knitter

Dostaniemy okruchy

Fot. Dariusz Gudowski

Jakie inwestycje s¹ potrzebne w mieœcie od zaraz?

Proponuję wybudować basen. Jak na
tak duże miasto, pływalni jest za mało.
W naszym mieście przydałaby się też
jakaś kręgielnia.

Kierującemu nie wolno używać pojazdu:

a) do ciągnięcia za nim osób np. na sankach lub
nartach
b) powodującego nadmierną emisję spalin do
środowiska
c) powodującego nadmierny hałas

Regulamin konkursu:

Ani jeden z projektów Jeleniej
Góry nie został uwzględniony w tzw. liście indykatywnej,
przedstawionej przez marszałka
Andrzeja Łosia. Co to za lista? Zestaw inwestycji na Dolnym Śląsku na lata 2007-2013, które są
– O pieniądze unijne powinna zabiegać specjalnie powołana do tego grupa ludzi.
priorytetowe dla marszałka.
Znajduje się na niej 18
Potrzeba środków na drogi, na inwestycje turystyczne – mówi Piotr Synów
inwestycji, m.in. budowa
nowy asfalt, skoro i tak tworzą mieszkańców, to Jelenia Góra, zamkniętego od czasu likwidacji
drogi wojewódzkiej z Bielan Wrocławskich do Długo- się korki – mówi. – Konieczna jest najmniejsza z tych trzech miast, szkoły radiotechnicznej. Drugi
z projektów dotyczy budowy
łęki (kwota dofinansowania przebudowa i poszerzenie drogi dostanie jeszcze mniej.
nowoczesnej hali sportowej na
to ponad 62 miliony euro), i samego mostu, aby zwiększyć
terenie campusu. Obie te inwebudowa mostu na Odrze we przepustowość.
Basen czeka
Na budowę czeka droga średniWrocławiu (20 milionów zło– Jestem w stałym kontakcie stycje bardzo by się przydały.
tych). Unijne pieniądze pójdą cowa, która ma powstać na bazie z marszałkiem – odpowiadał na – Basen jest bardzo potrzebny,
budowę kompleksu edukacyjn- ulic Karola Miarki i Wojewódzkiej. sesji prezydent Marek Obrębalski. gdyż największy w mieście – przy
no-badawczego Politechniki – Odciążyłaby znacznie ruch na – Otrzymałem zapewnienie, że SP 11, jest przepełniony – mówi
Wrocławskiej (ponad 12 mln ul. Wolności – mówi I. Łojek.
Jelenia Góra na pewno zaistnieje Marlena Chałaczkiewicz, studenteuro), budowę i wyposażenie
przy dalszym podziale środków. ka Kolegium Karkonoskiego. – No
ośrodka badawczo-naukowego Okruchy do podziału
Poza tym, są także inne fundusze i przydałaby się także modernizadolnośląskiej farmacji (9 mln)
Z podziału unijnych pienię- unijne, z których będziemy chcieli cja tej pływalni.
i jeszcze kilka atrakcyjnych dzy w byłym jeleniogórskim skorzystać.
inwestycji, z których większość cieszyć się mogą jedynie właInna sprawa, że nasi lokalni Jest nadzieja na pieniądze
– rzecz jasna – dotyczy stolicy dze Lwówka i Bolesławca. Na działacze niezbyt gorliwie zaJak dowiedzieliśmy się w
Dolnego Śląska.
modernizację infrastruktury biegali o pieniądze. Kanclerz urzędzie marszałkowskim,
ochrony przeciwpowodziowej Kolegium Karkonoskiego Gra- konkursy na inwestycje zostaną
przeznaczono niecałe 15 milio- żyna Malczuk przyznaje, że nie ogłoszone w połowie lipca. Są
Drogi do poprawki
– Jak to możliwe, że nasze mia- nów euro. Ale i tak kwota jest do zgłaszała o wpisanie na listę one ostatnią szansą dla naszego
sto zostało tak pominięte – pytał podziału z innymi gminami, jak indykatywną inwestycji dotyczą- miasta na pieniądze z RPO w tym
cych uczelni.
roku. Pocieszające jest, że w rana sesji radny Ireneusz Łojek. Długołęka, Męcinka.
Jelenia Góra z programu RPO
– Mamy przygotowane dwa mach RPO do rozdysponowania
– Przecież nasz prezydent i marszałek są związani z Platformą może liczyć na razie jedynie na projekty i chcemy je złożyć – jest jeszcze ponad 900 milionów
Obywatelską. A – jak widać – dla kilka milionów złotych na sze- mówi kanclerz. – Ale złożymy je euro. – Pozostaje mieć nadzieję,
władz wojewódzkich Dolny Śląsk roko pojętą rewitalizację miast. dopiero po tym, jak zostaną przez że marszałek wyjrzy oczyma
praktycznie kończy się na rogat- Ale przy podziale pieniędzy na marszałka ogłoszone konkursy poza Wrocław i jego problemy
– powiedziała Anna Makuła,
kach Wrocławia. Nie dostaliśmy to zadanie marszałek był naj- na inne projekty.
Kolegium liczy na pieniądze na mieszkanka Jeleniej Góry.
nic na naprawę dróg, ani grosza bardziej hojny dla Stolicy Dolnego Śląska. Wrocław otrzyma przebudowę basenu przy uczelni,
nie otrzymają nasze uczelnie.
(DOB)
Jak twierdzi I. Łojek, potrzeb w 100 milionów euro. Pozostałe
Jeleniej Górze jest bardzo dużo. 3 miasta: Legnica, Wałbrzych i
Dlaczego tylko Wrocław?
– Trzeba pilnie rozwiązać prob- Jelenia Góra – niecałe 18 milio– Marszałek dostrzega problemy regionu – uważa Katarzyna Zacharewicz z
lem korków na skrzyżowaniu nów euro do podziału.
biura prasowego urzedu marszałkowskiego. – Łącznie w ramach Regionalnego
– Nawet, jeśli pieniądze zostaGrunwaldzkiej z Jana Pawła III
Programu Operacyjnego dysponujemy kwotą 1 313 milionów euro. Projekty z
– wymienia. – Być może rozwią- ną podzielone arytmetycznie
listy indykatywnej dofinansowano kwotą 283 milionów euro, zatem do podziału
zaniem będzie tam budowa ron- na 3, to dostaniemy niecałe
jest jeszcze sporo. Pieniądze będa rozdysponowane w konkursach projektów.
da. Ale na to potrzeba pieniędzy. 6 milionów złotych – wylicza
Innym problemem jest tzw. Ireneusz Łojek. – Za to można
To jest szansa dla regionu. Poza tym, niecałe 500 mln euro jest dodatkowo
wąskie gardło przy moście na wyremontować kilka kamienic,
przeznaczone na tzw. miękkie projekty. Dotyczy to szkoleń pracowników, zmiany
ul. Mostowej (kilkadziesiąt me- albo wymienić nawierzchnię
kwalifikacji zawodowych.
trów przed skrzyżowaniem z niewielkiej ulicy.
Dlaczego Jelenia Góra, Wałbrzych i Legnica razem wzięte dostaną na rewitalizację
A jeśli podział zostanie doJana Pawła II). – Co z tego, że
ponad pięciokrotnie mniej niż Wrocław, pani rzecznik nam nie odpowiedziała.
za poprzednich władz położono konany np. w oparciu o liczbę

Aleksandra Wszołek

ZAGADKA NR 11:

Paula Ciesielska

Przydałoby się więcej miejsc dla młodzieży, gdzie mogłaby rozwijać swoje
zainteresowania i spędzać czas wolny.
Powinno być więcej koncertów i imprez
kulturalnych.

Jan Szajda

Moim zdaniem powinna powstać,
obiecana przez prezydenta Obrebalskiego, obwodnica łącząca Wroclaw z
Karpaczem. A na Zabobrzu można by
było wybudować teatr lub kino.

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy Jelonki, nawet Ci, którzy mają już prawo jazdy
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z udostępnieniem danych osobowych do celów
marketingowych
3. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy przesłać do naszej redakcji 15 z 18 kuponów
z zaznaczoną poprawną odpowiedzią, drukowanych w kolejnych numerach naszego tygodnika
4. Liczą się kupony z kolejnych numerów tygodnika, nie mogą być to kupony z tego samego wydania
5. W konkursie biorą udział tylko oryginalne kupony, nie przyjmujemy kserokopii
6. Kupony należy zebrać do koperty i przesyłać do naszej redakcji lub wrzucić do skrzynki
kontaktowej, w terminie do 2 tygodni po wydrukowaniu ostatniego kuponu
7. Redakcja Jelonki zastrzega sobie prawo do zmian zasad konkursu i interpretacji kwestii spornych

KUPON KONKURSOWY
WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY
Kupon konkursowy NR 11
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

Imię i nazwisko .....................................................
Adres* .....................................................
Telefon* .....................................................
* - dane do wiadomości redakcji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Jelonki.

................................................................................. (podpis)

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

szkolący w zakresie
kategorii A, A1, B, C, D, B+E, C+E

JeleNia góra Bałagan po wichurze

Reklamy leżą
Od pamiętnej wichury minęły prawie 3 miesiące, a
jej skutki są wciąż widoczne.
Najbardziej w oczy rzucają się
powyginane tablice reklamowe.
Można je bez trudu dostrzec na
drogach wyjazdowych z Jeleniej
Góry w kierunku Szklarskiej
Poręby bądź Karpacza.
– Niektóre stoją na posesjach
prywatnych i nic nie możemy z
tym zrobić – mówi Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
Jak twierdzi, interweniował w
sprawie zniszczonych reklam, które stoją przy pasach drogowych.
– Daliśmy właścicielom czas do
końca kwietnia na ich naprawienie – mówi Czesław Wandzel.

– Jeśli nie dotrzymają terminów,
będziemy interweniować dalej.
Wichura w naszym regionie
przeszła w nocy z 18 na 19 stycznia. Połamane drzewa, poprzewracane słupy telegraficzne i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców
bez prądu przez kilka godzin – to
najbardziej widoczne jej skutki.
Zniszczone zostały m.in. 2 samoloty typu AN-2 jeleniogórskiego
aeroklubu, w tym popularna
„Zośka”. Nie wyjechało kilka
pociągów, gdyż na torach leżały
poprzewracane drzewa.

(DOB)

Fot. Krzysztof Knitter



Teresa Nowak

Chciałabym, aby nasze drogi były
lepsze. Miasto mogłoby też zainwestować w nowoczesny basen.
No i jeszcze jeden park, w którym
można byłoby pospacerować wśród
zieleni.

Tablice reklamowe „kłaniają się” turystom
wyjeżdżającym w stronę Karpacza

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 kwietnia 2007 r.



WIADOMOŒCI / REKLAMA
JELENIA GÓRA Aby zdać egzamin kompetencji, wystarczyło do niego przystąpić

Przeżywali tak jak ich starsi koledzy będą za kilka
tygodni przeżywać maturę.
Kiedy zobaczyli pytania,
odetchnęli. Wyglądały na
łatwe. Szóstoklasiści pisali
testy na zakończenie edukacji w podstawówkach.

Fot. Krzysztof Knitter

Stres bez sensu
W miniony czwartek szkoły wypełniły się 13-latkami
ubranymi na galowo. Mieli
godzinę, aby sprawdzić to,
czego nauczyli się w szkole
przez sześć lat.
– Strach, jeśli w ogóle pojawił się, to tylko na samym
początku – mówią uczniowie.
Po przeczytaniu zadań okazało
się, że „nie taki wilk straszny
jak go malują” – podsumowała
jedna ze zdających uczennic.
– Zadania były nawet łatwiejsze od tych z testu próbnego,
przede wszystkim matematyczne – twierdzi Kinga Krynicka
ze Szkoły Podstawowej nr 7.
Zdaniem wielu do testu można
było się przygotować w niedługim
czasie. – Na powtórzenie wiadomości poświęciłam dwa tygodnie
– mówi Kamila Kurban.
Nie brakowało też takich,
którzy zarywali noce, szperali
w internecie i niemal nałogowo
codziennie rozwiązywali próbne zadania egzaminacyjne.
Więcej emocji przeżywali
rodzice. – To pier wszy tak
poważny egzamin syna. Mamy
nadzieję, że wszystko będzie
dobrze. Najważniejsze, aby
opanował stres – mówi mama
jednego z szóstoklasistów z
„dziesiątki”. Testy to nie tylko emocje, lecz także drenaż

Już po strachu. Uczniowie „trzynastki” opuszczają salę po
napisaniu testów kompetencyjnych
kieszeni. – Trzeba było kupić
garnitur, buty, koszulę. Kosztowały kilkaset złotych – zaznacza kobieta.
Zdenerwowania nie kryli nauczyciele. Z założenia egzamin
ma być bardziej formą sprawdzenia skuteczności ich pracy
niż wiedzy uczniów. Dlatego
szkołom bardzo zależy na jak
najlepszych wynikach swoich
tegorocznych absolwentów.
O przystępności zagadnień
nauczyciele wypowiadali się
raczej bez entuzjazmu.
– Czasami zbyt łatwe zadania
usypiają czujność uczniów, a
wyniki są o wiele gorsze niż
przy rozwiązaniu trudniejszych
problemów – usłyszeliśmy.
– Wyniki tego egzaminu po-

Łatwe, czy trudne?

Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: fragmentu „Rekreacji Mikołajka” Sempego i Goscinnego, wiersza Haliny Szayerowej „Ostatnia lekcja” czy
hasła z wikipedii dotyczącego Komisji Edukacji Narodowej. Piszący sprawdzian
musieli się wykazać także np. umiejętnością posługiwania się kalendarzem czy
wskazywaniem kierunków na mapie.
W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź
na zadane pytanie, np. w jakim słowniku na pewno znajdzie zasady polskiej
pisowni. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksy własne: wyjaśnić, co w
szkole lubią najbardziej i dlaczego, oraz opisać życzliwie koleżankę lub kolegę
ze szkoły.

znamy dopiero w maju – mówi
Dorota Binkowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze. Sprawdzą go niezależni egzaminatorzy. Prace
są kodowane i anonimowe.
Tymczasem od początku wiadomo, że stres dla uczniów nie
był potrzebny. Aby zaliczyć
egzamin na zakończenie szkoły
podstawowej, wystarczyło po
prostu go napisać. Wynik nie
jest do końca wiążący. Dodatkowe punkty liczą się tylko
wówczas, kiedy uczeń chce iść

do gimnazjum spoza rejonu
lub dostać się do szkoły prywatnej lub społecznej. Takich
przypadków w Jeleniej Górze
nie ma wiele.
Osoby, które z usprawiedliwionych przyczyn do testu
nie przystąpiły, napiszą go w
czerwcu. Kto nie przedstawił
powodów nieobecności, będzie
musiał powtórzyć szóstą klasę
i przystąpić do egzaminu za
rok.

(angela/ tejo)

MOIM ZDANIEM
Podstawowy wyścig szczurów
Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów to jeden z najbardziej absurdalnych i kontrowersyjnych egzaminów w polskiej
edukacji. Wystarczy pokazać się na teście, posiedzieć, oddać
czystą kartkę i w ten sposób nie oblać, ale zdać. Samo
wydarzenie nabiera jednak znaczenia małej matury, choć zagadnienia wydają
się do rozwiązania przez średnio inteligentnego 13-latka.
Zadania, na które odpowiedź bez testu i całej tej jego otoczki, powinien znać
każdy myślący człowiek w tym wieku.
Egzamin ten to zjawisko o tyle społecznie znaczące, że obniża wiek, w którym
zaczyna się wyścig szczurów do wielkiej kariery. Młodzi ludzie licytują się liczbą
zdobytych punktów, które – tak naprawdę – poza satysfakcją, niczego im nie
dają, a tylko rozbudzają podziały i wybujałe rodzicielskie ambicje. Za to dzieciom
zabierają znów kilka lat z coraz bardziej mniej beztroskiego dzieciństwa.
Konrad Przezdzięk

Jeleniagóra Betonowe bloki przestaną straszyć

Cieplej i ładniej
Ruszyły remonty na osiedlu Orle, wkrótce będą na
Zabobrzu.
– W tym roku chcemy wyremontować 17 bloków – mówi
Tadeusz Mroczek, zastępca prezesa Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. – Będą to m.in.
budynki przy ul. Moniuszki 5 i
7, Elsnera 2, 4 i 6, Noskowskiego
6, Różyckiego 10, Transportowej
13, 13a, 15, 17.
Już ogłoszono przetargi. Prace rozpoczną się w maju a
zakończą w październiku. W
wyłonieniu wykonawcy udział
mają także mieszkańcy. Dwóch
przedstawicieli każdego bloku
uczestniczy w komisji, która
wyłania zwycięzcę.
Łączna wartość tegorocznych
remontów to ok. 6 milionów
złotych. Z tego 30 procent to
środki spółdzielni, resztę pokryją jej członkowie.
Zadowoleni mogą być także
mieszkańcy osiedla Orle. Powód
to przeprowadzany właśnie
remont bloku przy ul. Wita
Stwosza 20. Budynek zyska

POBIEROWO

turnusy 14 dniowe od 07 lipca

Informacja:

ZHP Hufiec Jelenia Góra
ul. 1 Maja 28

jeleniagora@zhp.pl
Tel. 075 6424755
www.zhp.jgora.pl

Zapraszamy!

(RED)

REKLAMA

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.,ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Elektronik-automatyk
Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie techniczne
- mile widziane doświadczenie w branży ceramicznej
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

Mechanik
Wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe o profilu
mechanicznym
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

Pracownik produkcyjny
Wymagania:

- wykształcenie min zawodowe
- umiejętność szybkiego uczenia się
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków

CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY
lub e-mail : kadry@polcolorit.pl , jkarwin@polcolorit.pl

WIOSENNE PROMOCJE CENOWE
Obóz nad morzem!!!
Dla dzieci i młodzieży

nową, kolorową elewację.
Będzie też docieplony.
Większość zabudowań wykonanych z wielkiej płyty nie
była poddana takim pracom
od początku powstania, czyli od lat 70-tych ubiegłego
wieku.
– Koszty modernizacji pokrywane są z funduszu remontowego. Lokatorzy nie
muszą płacić za to dodatkowo – poinformowano nas w
spółdzielni mieszkaniowej
Ostoja, która zarządza osiedlem Orle.
Spółdzielnia nie zapłaci
jednak za wymianę okien w
mieszkaniach. Zainteresowani mieszkańcy muszą to
zrobić na własny rachunek. Po
zakończeniu remontu bloku
przy Wita Stwosza 20, prace
rozpoczną się jeszcze w budynku nr 10.

Oferujemy bogaty wybór uznanych i nowych modeli mebli pokojowych, hotelowych, biurowych , kuchennych, sprzêtu AGD
i materaców
Wykonujemy zabudowy wnêk na okuciach „ Sevroll „
Gratisowe aran¿acje
Zapewniamy dowóz i monta¿
Atrakcyjne raty
Zapraszamy w Jeleniej Górze
ul.Armii Krajowej 23 tel.075/ 752 38 00; 0698 517 873 www.estyma.ig.pl

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia
Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

Styk placu Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz ulicy Sobieskiego i Podwala to jeden z bardziej newralgicznych punktów w śródmieściu Jeleniej Góry. Jest tak niemal od początku XX wieku. Widoczny po
lewej stronie budynek to dawna siedziba Fabryki Urządzeń Grzewczych i Elektrycznych Sauerbrey-Kostorz, która zaopatrywała w te produkty niemal całą zelektryfikowaną Jelenią Górę. Naprzeciwko dawna
łaźnia miejska z początku minionego stulecia, przekształcona w kamienicę mieszczańską w 1928 roku. Po drugiej stronie ulicy Grodzkiej – baszta Grodzka. Z tyłu – parkingi powstałe na pustych placach po
wyburzonych w latach 60 i 70 zabytkowych budynkach. Tam, gdzie dziś stoi rząd samochodów, jeszcze na początku XX stulecia znajdowały się pozostałości średniowiecznych murów obronnych i umocnień.
(tejo)



Śladami miejskich fortyfikacji

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot.Marek Tkacz

16 kwietnia 2007 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z LOTU PTAKA
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WYDARZENIA
JELENIA GÓRA Wandalizm w ogródkach przy ulicach Mickiewicza i Głowackiego

Na działkach pomstują na chuliganów
Zdemontowane i spalone
ozdobne ogrodzenia, splądrowane altanki, zniszczone płoty,
powybijane szyby, skradzione
kwiaty: to efekt zimowych „działań” chuliganów, którzy spusto-

szyli część ogródków działkowych
„Chemik” przy ulicy Mickiewicza
i Głowackiego.
– Kiedy po zimie przyszliśmy
na działkę, przeżyliśmy szok
– opowiadają działkowcy. – Ktoś
włamał się do altany i zabrał niemal wszystko, co dało się wziąć,
głównie narzędzia. Przy okazji
zniszczono grządki. Nie pomogło

zabezpieczenie w postaci drutów
kolczastych na głównym ogrodzeniu – mówią państwo Zygmunt i
Halina z Jeleniej Góry.
W innej część ogródków znikł
ozdobny parkan, który działkowicz postawił w zeszłym roku,
aby osłonić się od ulicy. – Żeby
jeszcze zabrali i sprzedali…A te
łobuzy wzięli dwa przęsła i…

spalili w pobliżu. Zupełnie bezmyślnie – mówi mężczyzna, który
w miniony piątek naprawiał
zniszczone elementy.
Działkowcy nie chcą zgłaszać
sprawy na policję. – To nic nie
da – mówią. – Będzie więcej
formalności, a ci bandyci w odwecie mogą nam działki puścić z
dymem – obawiają się.

JELENIA GÓRA W mieszkaniach komunalnych dopłacają za wodę, bo ZGL
nieregularnie regulował rachunki

Mokra awantura

Sprawa wyszła na jaw, kiedy spółka “Wodnik” zagroziła ludziom odcięciem dopływu wody. Mieszkańcy
obwiniają administrację o nieudolność i niegospodarność. Ale i tak ktoś te rachunki będzie musiał
zapłacić.

Winien nieporządek

Bałagan z opłatami zaczął powstawać w czerwcu 2001 roku,
kiedy zmieniły się zasady płacenia
za wodę. Wcześniej obowiązywał ryczałt, 3 metry sześcienne
na osobę miesięcznie. Według
nowych zasad “Wodnik” zainstalował główne wodomierze
i żądał od administratorów
albo właścicieli domów opłat
według wskazań licznika.
Administrator z kolei miał
dzielić zużycie wody między
w s z y s t k i c h m i e s z k a ń c ów
domu, zbierać od nich opłaty
i przesyłać Wodnikowi.
Z tym dzieleniem właśnie
Zakłady Gospodarki Lokalowej
nie potrafiły sobie poradzić i
nadal mają problemy.
Pierwszą trudność sprawiają
lokatorzy odmawiający płacenia. Jeśli ktoś nie płaci za
wodę, muszą za niego zapłacić sąsiedzi. Kolejny problem
stwarzają lokatorzy, którzy
podają mniejsza liczbę mieszkańców niż w rzeczywistości.
Za tych ukrytych również płacą
sąsiedzi.
Tymczasem największe zaległości powstały tam, gdzie w jednym
domu są mieszkania komunalne i
prywatne. Wprowadzenie nowych
warunków opłat wymagało prze-

prowadzenia zebrania i uchwały
wspólnoty mieszkaniowej o nowych zasadach płacenia. I z tym
administracja nie potrafiła sobie
poradzić w ciągu dwóch lat.
W rezultacie inkasenci “Wodnika” odczytywali liczniki i przesyłali Do ZGL-i rachunki, a lokatorzy nieświadomi tego, nadal
płacili ryczałtem za trzy metry
sześcienne na osobę. Rzeczywiste
zużycie wody jest tymczasem
znacznie wyższe, więc zaległości
narastały.
Sprawa została dawno już załatwiona w tych domach, w
których zarządcami są prywatne
firmy. Tam też nie obyło się bez
kłopotów, ale po raz kolejny potwierdziła się znana powszechnie
prawda, że prywatne firmy są
sprawniejsze od państwowych
czy komunalnych.

Jak z tym skończyć?

– Najprostszym sposobem rozwiązania tych problemów jest
założenie wodomierzy w każdym mieszkaniu – mówi prezes
“Wodnika” Stanisław Dziedzic.
– Jesteśmy w stanie do końca
roku zainstalować urządzenia we
wszystkich mieszkaniach.
Tak byłoby rzeczywiście najlepiej, każdy rozliczałby się za wodę
bezpośrednio z “Wodnikiem”. Ale
jest kilka przeszkód.
Wielu lokatorów, szczególnie
tych, którzy nie płacą ani za wodę
– to ci sami, co nie płacą czynszów
– oraz tych, którzy oszukują, podając niższą liczbę mieszkańców,
nie chce wodomierza.
Wiedzą, że taki licznik wody
oznacza koniec oszczędzania
kosztem sąsiadów.
Poza tym za wodomierz trzeba
zapłacić. “Wodnik” proponuje
wprawdzie dogodne warunki, nie
bierze opłat za zainstalowanie, ale
ubożsi lokatorzy nie bardzo mogą

Kto zapłaci za
zaniedbania?

Zaniedbania sprawy wody
przez ZGL-e doprowadziły nieraz
do bardzo dużych zaległości. Na
przykład w domu przy Wojska
Polskiego 11 pękła przed kilku
laty główna rura w piwnicy. Woda
lała się w fundamenty, “Wodnik” wystawiał bardzo wysokie
rachunki, a lokatorzy, którzy
nic o tym nie wiedzieli, płacili
ryczałt. W ZGL Południe nikt
nie zainteresował się, skąd tak
wielkie zużycie. Dopiero teraz,
kiedy lokatorzy dowiedzieli się,
ile muszą dopłacać, zażądali
ekspertyzy i specjaliści wykryli
pękniecie.
W innych domach przez lata
były krany na zewnątrz budynków albo na korytarzach czy w
piwnicach. Lokatorzy podlewali z
nich ogródki, myli auta, zużywając ogromne ilości wody, czasem
ktoś przez zaniedbanie zostawiał
kran niedomknięty. Główny licznik wykazywał, ale mieszkańcy
płacili ryczałtowo, teraz trzeba
zapłacić za tę bezpańską wodę.
Kto jednak ma zapłacić za wodę
z nieszczelnych rur albo wodę

sobie pozwolić na taki wydatek.
Są też domy – i wcale nie jest ich
mało – w których rury wodociągowe są w tak złym stanie, że nie
da się do nich wpiąć wodomierza.
Najpierw trzeba byłoby wyremontować instalacje.
Zastępca prezydenta miasta
Jerzy Łużniak, który występował
jako mediator między ZGL-ami
a “Wodnikiem”, uważa, że najlepszym rozwiązaniem tych i
podobnych problemów byłaby
prywatyzacja wszystkich komunalnych mieszkań. Obecnie
około 500 rodzin rocznie staje
się właścicielami; w takim tempie
prywatyzacja trwać będzie więcej
niż 10 lat.
Choć przejęcie mieszkania na
własność jest korzystne, szczególnie teraz, kiedy ceny nieruchomości rosną, wielu lokatorów nie
chce mieszkań na własność. W
komunalnych nie muszą kłopotać
się remontami, choć jako właściciele byliby bogatsi. Inni czekają
aż ZGL doprowadzi ich domy do
porządku, żeby kupić mieszkanie
w już wyremontowanym domu.
Więc nawet jeśli największe
zaległości zostaną spłacone, dalej będą wybuchać awantury o
wodę.

Wojciech Jankowski

Nie chcą swojego
Choć przejęcie mieszkania na własność jest korzystne, szczególnie teraz, kiedy
ceny nieruchomości rosną, wielu lokatorów nie chce mieszkań na własność. W
komunalnych nie muszą kłopotać się remontami, choć jako właściciele byliby
bogatsi. Inni czekają aż ZGL doprowadzi ich domy do porządku, żeby kupić
mieszkanie w już wyremontowanym domu.
Więc nawet jeśli największe zaległości zostaną spłacone, dalej będą wybuchać
awantury o wodę.
Fot. Dariusz Gudowski

Zakłady Gospodarki Lokalowej
musiały zareagować. Dostawca
wody zawarł w końcu porozumienie z administracją domów
komunalnych. Od kilku miesięcy
zaległości są spłacane w ratach.
Zdaniem dyrektorki ZGL Północ
Lucyny Januszewskiej do końca
czerwca uda się wszystko uregulować.
Ale lokatorzy i właściciele
mieszkań, którzy regularnie płacili za wodę, dowiadują się teraz,
że to były tylko zaliczki i że muszą
dopłacić, bo zużyli więcej wody.
Trudno się dziwić, że protestują
przeciw nieoczekiwanym wydatkom, tym bardziej, że są to setki
złotych, a czasem i tysiące.

beztrosko zużywaną przez każdego, kto tylko chciał? Mieszkańcy
domów, w których to się działo
odmawiają, twierdząc, że nie oni
tę wodę zużyli. Jeśli nawet uda się
im uniknąć płacenia, zaległości
będzie musiał pokryć budżet miasta, czyli wszyscy podatnicy.

Ludzie domyślają się, kto jest
jednym ze sprawców i wskazują
okoliczny dom, w którym mieszkają rodziny z marginesu społecznego. – To piętnasto, szesnastoletni gówniarze – mówi dosadnie
jeden z naszych rozmówców. – Za
rękę ich nie złapałem, ale to oni
z „towarzystwem” z sąsiedztwa
plądrują działki. Zawarli układ

ze złomiarzami i odstępują im co
większe kawały żelastwa. Jednemu z sąsiadów zabrali… żeliwny
kontener – dodaje.
Policjanci radzą, aby mimo
wszystko zgłaszać doniesienia
o popełnieniu przestępstwa.
Zawsze zwiększa to szanse na
namierzenie sprawcy.

(tejo)

PODGÓRZYN Lokatorzy gniazda nad stawami

Klekot na dzień dobry
Fot. Dariusz Gudowski

Działkowcy liczą straty po
atakach łobuzów na altanki
i grządki.

Mieszkańcy Podgórzyna w
końcu doczekali się powrotu
bocianiej pary, która upodobała
sobie gniazdo przy restauracji
Nad Stawami. Mimo bardzo
łagodnej zimy i ciepłej wiosny,
ptaki nie pojawiły się w tym
roku wcześniej.
– Ale już są. To atrakcja dla
turystów, tym bardziej, że

na karkonoskim przedgórzu
zbyt wiele tych ptaków się nie
gnieździ. Występują jeszcze w
rejonie stawów w Karpnikach.
A o bocianie czarnym, podobno
żyjącym w niektórych rejonach
podgórskich, można przeczytać
tylko w podręcznikach.

(tejo)

JELENIA GÓRA Internetowe nowości z… kosmosu

Okiem z satelity
Dokładne fotografie miasta i okolic w sieci.
Nowe i bezpłatne oprogramowanie Onetu, jednego z
polskich portali, pozwoli na
obserwację poszczególnych
rejonów Polski z krążącej
nad Ziemią satelit y. W jej
obiektywie znalazła się także
Kotlina Jeleniogórska. Oprogramowanie ma konkurować
z dostępnym i do tej pory
najlepszym systemem map
Google.

Podglądacze mogą więc nacieszyć oko widokami miasta
i okolic z kilku kilometrów
nad powierzchnią ziemi na
ekranie komputera. Zdjęcie jest
dość dokładne: widać poszczególne budynki i nawet mniejsze
ulice i trakty. W sieci dostępna
jest także mapa miasta oraz wersja mieszana, zawierająca zdjęcie
satelitarne oraz tekst.

(tejo)
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Fot. Dariusz Gudowski

PARK NORWESKI

REGION Czy harcerze będą mogli oficjalnie palić i pić?

Skauci na luzie

Najbardziej znany punkt
prawa harcerskiego, o
zakazie palenia i picia,
może zostać zmieniony.
Proponują to niektóre
środowiska ZHP. Czy dorośli skauci będą mogli
używać do woli?
Wyjątkowo spokojnie upłynął tegoroczny śmigus-dyngus. Na ulicach przed południem można było spotkać
nieliczne grupy ludzi z wiaderkami. Czyżby młodzież
odstraszyła nie najlepsza tego dnia pogoda?

Fot. Dariusz Gudowski

Ul. DWORCOWA CZWARTEK

Nitki świeżego asfaltu położono na remontowanej
ulicy Dworcowej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Droga ma być gotowa
jeszcze przed wakacjami.

Fot. Krzysztof Knitter

Ul. OBROŃCÓW POKOJU PIĄTEK

Jedna z propozycji zmian w
prawie harcerskim zakłada zniesienie zapisu o zakazie palenia
i picia i zastąpienie go zwrotem
„nie nadużywa”.
– To nie jest dobry pomysł
– uważa Łukasz Wnuk, drużynowy 8 Piechowickiej Drużyny Harcerskiej „Burza” Piechowicach.
- Nie wyobrażam sobie, żeby na
zbiórce z harcerzami drużynowy
palił papierosa, albo zaraz po niej
poszedł na piwo. Jaki on będzie
miał autorytet u młodzieży? Nie
wspominając już o harcerzach.
ZHP poszło na łatwiznę. Odnoszę
wrażenie, że związek chce być po
prostu trendy.
– Zapis o abstynencji sławił do
tej pory ZHP – mówi Małgorzata
Gieworska, inna instruktorka.
– Każdy, nawet jeśli nie był harcerzem, potrafił wymienić właśnie
ten punkt.
– Majstrowanie w prawie harcerskim może wyrządzić więcej
złego, niż dobrego – dodaje Marian Łata, komendant jeleniogórskich harcerzy. Jest on zarazem
delegatem na czerwcowy zjazd
ZHP, który podejmie decyzję o
kształcie prawa. – Będę przeciw
zmianom – mówi stanowczo. –
Po pierwsze: jeśli obniżymy sobie
poprzeczkę poprzez złagodzenia

Fot. Jakub Bubin
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Jeleniogórscy harcerze podczas ubiegłorocznego
obozu w Pobierowie. Po prawej – Łukasz Wnuk
prawa, to rodzice harcerzy zaczną
nas gorzej postrzegać. Po drugie:
doświadczeni instruktorzy, którzy całe życie byli wierni ideałom
prawa, mogą po prostu odejść.
Otrzymałem takie sygnały.
Władze naczelne tłumaczą,
że ZHP jest jedyną organizacją
w światowych organizacjach
skautowych, która ma tak rygorystyczne prawo. Pozostałe
dopuszczają możliwość palenia i
picia, oczywiście w odpowiednim
czasie i w odpowiednich ilościach.
– Niektórzy błędnie interpretują
proponowane zmiany – mówi
Agnieszka Drogosz, rzecznik
prasowy ZHP. – Nie chodzi o to, że
harcerze będą siedzieć przy piwie
przy ognisku. Przeciwnie.
Jak wyjaśniła, chodzi o to, aby
instruktor mógł z czystym sumie-

niem wypić np. lampkę szampana
podczas rodzinnej uroczystości.
– To tylko jeden z dziesięciu
punktów prawa – dodaje Agnieszka Drogosz. – Dyskusja
programowa toczy się także nad
innymi punktami.
Kontrowersje, choć mniejsze,
budzi także proponowana zmiana punktu „Harcerz postępuje
po rycersku”. Zdaniem reformatorów, rycerskość nie przystaje
do dzisiejszych czasów, ma ponadto niejednoznaczny wymiar

i kojarzy zarówno dobrze, jak i
źle. Proponuje się zastąpienie ją
odwagą i honorem.
Może się jednak okazać, że prawo – zamiast zostać złagodzone –
będzie wręcz zaostrzone. Na konferencji instruktorskiej Chorągwi
Dolnośląskiej zaproponowano
dodanie do zapisu o abstynencji
zwrotu o nie używaniu środków
odurzających. – Taką propozycję
jestem skłonny poprzeć – mówi
Marian Łata.

(DOB)

Abstynenci od zawsze
Zapis „nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych” w Prawie Harcerskim
ZHP widnieje od początku, czyli od 1919 roku. Przez ten czas prawo zmieniano
ośmiokrotnie, jednak zawsze była w nim mowa o abstynencji. Obowiązujące
dzisiaj prawo, z zapisami o rycerskość i o tym, że harcerz jest zawsze pogodny,
uchwalono na zjeździe w Warszawie w 1995 roku.

SZKLARSKA PORÊBA Rozpoczyna się batalia o obwodnicę

Sny o nowoczesnej drodze
Jazda po torze przeszkód – to jedno z wielu zadań, jakie
czekało na uczestników turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Do etapu powiatowego zgłosiło
się 9 szkół. Zwyciężyły w swoich kategoriach: Szkoła
Podstawowa z Janowic Wielkich oraz Gimnazjum nr 4
z Jeleniej Góry.

SOBOTA

Fot. Arkadiusz Piekarz

UL. BANKOWA

Jeden z najlepszych polskich zespołów jazzowych Pink
Freud promował w klubie Kwadrat Jeleniogórskiego
Centrum Kultury swoją najnowszą płytę zatytułowaną
przewrotnie „Punk Freud”.

Budowa obwodnicy miasta pod Szrenicą jest coraz (do11,5 tony). Przy południowej
bardziej realna – uważają samorządowcy.
granicy Polski są tylko dwie takie
– Ta droga to wielka szansa dla
naszego miasta i regionu – mówi
Grzegorz Sokoliński, przewodniczący Rady Miasta Szklarska
Poręba.
Władze miasta opracowały
koncepcję budowy obwodnicy
górskiego kurortu. Zaczynałaby
się ona w okolicach przekaźnika
TV w Piechowicach i prowadziła
w okolice Rozdroża Izerskiego i
dalej drogą wojewódzką nr 404
omijając Zakręt Śmierci wchodziłaby na częściowo już wykonaną,
poniemiecką drogą w kierunku
granicy (przedwojenny projekt
Drogi Sudeckiej). – Wystarczyłoby ją poszerzyć i dobudować
kilkukilometrowy odcinek trasy
– mówi Grzegorz Sokoliński,
współautor opracowania.
Jak twierdzi, nieprawdą są pojawiające się informacje, że ruch
ciężkich samochodów zostanie
przeniesiony na przejście graniczne w Lubawce, po wybudowaniu
drogi ekspresowej S3 Szczecin
– Lubawka.

– Z dokumentacji wynika,
że ta droga będzie ekspresowa
tak naprawdę tylko do Legnicy
– mówi Grzegorz Sokoliński.
– Na dalszym odcinku będzie to
normalna jednojezdniowa droga.
TIRy i tak będą jeździły przez
Szklarską Porębę i Jakuszyce, bo
od Lubawki po czeskiej stronie
nie ma dobrych dróg. Czesi nie
zamierzają ich budować.
Dodatkowym argumentem jest
odległość. – Wyobraźmy sobie
firmę spedycyjną, która wozi
ładunki do jednego z najbardziej
uprzemysłowionych regionów
Czech, czyli Libereckiego Kraju
– mówi Grzegorz Sokoliński.
– Trasa przez Jakuszyce jest o
ponad 90 km krótsza. Łatwo
wyliczyć, ile czasu i paliwa zaoszczędzi przewoźnik jadąc tam
i z powrotem.
Ponadto, krajowa droga nr 3
jest zapisana w traktacie akcesyjnym jako ta, która dopuszcza
ruch ciężkich samochodów o
zwiększonym nacisku na oś

drogi, jedna prowadzi do przejścia
w Jakuszycach, druga – do przejścia w Cieszynie.
– Stąd podjęte na krajowej
trójce inwestycje – argumentuje
Grzegorz Sokoliński. – Niedawno
zrobiono remont na odcinku od
Kaczorowa do Mysłowa, wcześniej remontowano odcinek od
Piechowic w kierunku Szklarskiej
Poręby. Teraz rozpoczęła się budowa mostu w Szklarskiej Porębie.
Wszystkie te inwestycje są robione tylko pod kątem wzmocnienia
nawierzchni a nie zwiększenia
przepustowości drogi.
Jak twierdzi, nowoczesna droga

jest potrzebna jeszcze z jednego
względu. – Nasz region stale
się rozwija. Powstają hotele w
Karpaczu i Szklarskiej Porębie,
właściciele kompleksów narciarskich chcą je rozbudowywać.
Turyści z Polski, Czech i Niemiec
będą musieli do nas jakoś dojechać – mówi. – Dodatkowym
argumentem jest także to, że
łatwiej będzie dojechać do Świeradowa Zdroju i całego Pogórza
Izerskiego.
O terminie powstania drogi nie
chce się wypowiadać. W praktyce
jednak, jeśli obwodnica w ogóle
powstanie, to nie wcześniej niż
za 3-4 lata.

(DOB)

Myślą pozytywnie
Władze Szklarskiej Poręby zwróciły się do sąsiednich gmin: Piechowice i Stara
Kamienica, o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie budowy obwodnicy. To po
to, by w studiach rozwoju znalazł się projekt obwodnicy. Daje to gwarancję, że
tereny te będą przeznaczone na drogę. Obie rady wyraziły pozytywną opinię.
– To dopiero pierwszy krok, ale od czegoś trzeba zacząć – mówi Grzegorz
Sokoliński. Dalej trzeba dotrzeć z argumentacją i przekonać decydentów na
szczeblu krajowym – inwestycja ta byłaby realizowana i finansowana przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 kwietnia 2007 r.

WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Dzięki terapii wróciła do normalnego życia

Dyżur dziennikarza
Angelika Grzywacz

Lek na frustrację

– Dziesięć lat temu przeżyłam
serię osobistych nieszczęść.
Przede wszystkim śmierć męża
i pożar w mieszkaniu, który
zniszczył mi dorobek życia.
Spowodowało to gwałtowne
pogorszenie mojego zdrowia
z powodu podwyższonego
ciśnienia. Miałam nawet zawał
i pobyt w sanatorium – mówi
Władysława Hasiniec.
Było tego za dużo na raz i
pani Władysława zamknęła się
do tego stopnia, że nie chciała
nawet utrzymywać kontak-

tów z dziećmi i przyjaciółmi.
Trwało to kilka lat, aż znajoma
namówiła ją do przyjścia na zajęcia chóru przy Karkonoskim
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jej życie uległo korzystnej
zmianie. Przekonała się, że w
tym zespole są ludzie o różnej
niepełnosprawności i często
jeszcze bardziej schorowani.
Wysłuchiwała tych ludzi i mogła też podzielić się swoimi
przeżyciami. Na spotkaniach
chór, który liczy 16 osób (w
tym jeden mężczyzna – Lucjan

Śpiewają dla innych
Mimo kłopotów z pozyskaniem stałego dyrygenta, chór KSON ma udane
występy w kościołach, domach opieki społecznej i podczas corocznych
uroczystości z okazji dnia osób niepełnosprawnych. Ma bardzo urozmaicony repertuar: od pieśni kościelnych i patriotycznych po kolędy i
piosenki biesiadne. Choreografię przy tych okazjach przygotowuje jedna
z chórzystek - Ewa Gańska.
Ucieczka od nudy
W Jeleniej Górze jest około 15 tysięcy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Stanowi to 17 procent wszystkich mieszkańców miasta.
Spora ich część zanudza się w domu, a może znaleźć ciekawsze życie
kontaktując się z KSON, przy ul. Grabowskiego 7. Tel. (075) 752-42-54,
e-mail: biuro@kson.pl.
JeleNia góra Szybka interwencja mundurowych
uratowała życie dziewczynie

Stępień) nie zaczyna od zajęć.
Jego członkowie najpierw dzielą się ostatnimi wydarzeniami
ze swojego życia
przy kawie,
herbacie i
ciasteczkach.
Znakomicie i
sprawnie organizuje
to Jadwiga
Kuczyńska.
Celem jest nie
t y l ko d o sko nalenie się w
śpiewie, ale
i wzajem-

ne wspomaganie w ciężkich
chwilach.
– To powoduje, że stanowimy
dla siebie jakby drugą rodzinę
– kończy pani Władysława, która jest szefową
chóru. Działa jeszcze
w St owa r z y s z e n i u
Diabetyków i dwóch
jeszcze organizacjach
KSON: Pomocna Dłoń
oraz Ciekawe Życie.

Janusz Cwen

Fot. Krzysztof Knitter

Władysława Hasiniec przez kilka lat nie utrzymywała
kontaktów z bliskimi. To z powodu osobistej tragedii.
W odzyskaniu równowagi pomogły jej zajęcia... chóru.

Władysława Hasiniec odzyskała wiarę w życie,
po ciężkich przejściach, uczestnicząc w zajęciach chóru KSON

pn. – śr. w godz. 8 – 10
czw. – pt. 14 – 16

Masz ciekawe informacje, spostrzeżenia?
Przyjdź osobiście lub zadzwoń
ul. Klonowica 9 tel. (0 75) 75 444 00
JeleNia góra Za kierownicę zamiast do broni

Prawo jazdy za służbę
Kto ma prawo jazdy kategorii B i jest poborowym,
może skorzystać z bezpłatnego przeszkolenia kierowców na prawko kategorii C.
– Do tej pory z naszego szkolenia
skorzystało już trzydzieści osób mówi major Jarosław Szymański.
–Kolejne piętnaście kilka dni temu
rozpoczęło kurs.
W tym roku szkolenia będą
prowadzone przez Polski Związek
Motorowy, który wygrał przetarg. Kurs potrwa około trzech
miesięcy. Poborowi, którzy wyrazili chęć zrobienia takiego kursu
związali się z wojskiem umową.
Po ukończeniu kursu odbędą
służbę zasadniczą na stanowisku
kierowcy.
– Uprawnienia zostaną po
zakończeniu służby. Za taki kurs
musiałbym zapłacić trzy tysiące
złotych. Takie pieniądze pieszo
nie chodzą – mówi Piotr Śmiech,
który rozpoczął kurs.
– Po kursie, wszyscy będziemy
skierowani do jednej jednostki
– mówią Ludwik Ślepecki i Łukasz

JELENIA GÓRA Choć zawodowi strażacy mają bliżej, do pożarów
wysyłają ochotników

Dramat na dachu Pieniądze podatników

idą w ogień

Fot. Dariusz Gudowski

Udało się zapobiec samobójstwu nastolatki.

Strażacy ochotnicy gaszą
pożar, podczas gdy ich koledzy ze straży zawodowej siedzą w strażnicy. – To strata
pieniędzy . Ochotnikom za
taki wyjazd trzeba zapłacić,
podczas gdy zawodowcy w
tym czasie i tak są w pracy.

Kilkudziesięciu gapiów, straż
pożarna, policja, pogotowie ratunkowe: tak wyglądała w sobotę
wieczorem ulica Matejki w pobliżu kamienicy na rogu Wojska
Polskiego. Powodem alarmu było
doniesienie o nastoletniej (16-18
lat) dziewczynie, która chciała
skoczyć z dachu budynku.
Jak mówią świadkowie zdarzenia, dziewczyna weszła do kamienicy z nietrzeźwym mężczyzną, a
po chwili pojawiła się na dachu z
zamiarem popełnienia samobójstwa. Desperackiemu krokowi
zapobiegł alarm oraz szybka
interwencja policji, która przekonała niedoszłą samobójczynię,
aby odstąpiła od desperackiego
kroku.

Strażacy byli przygotowani
na skok nastolatki: rozłożono
nawet skokochron, używany
przy ratowaniu ludzi skaczących z płonących budynków.
W pełnej gotowości czekały
ambulanse pogotowia ratunkowego. Na szczęście ta
pomoc okazała się zbędna.
Policja zatrzymała pijanego
kompana nastolatki, a strażacy za pomocą wysięgnika
ściągnęli dziewczynę z dachu kamienicy. Akcja trwała
około 30 minut. Niedoszłą
samobójczynią zajął się lekarz
i psycholog. Przyczyny jej
zachowania nie są na razie
znane.

(tejo)

około 130 tysięcy złotych. W
tym na wyjazdy ratowniczo
– gaśnicze wydano niespełna
20 tysięcy zł. W tym roku dla
jednostek OSP przewidziano
280 tys. złotych.
– Nie chcę powiedzieć, że
jednostki ochotniczej straży
pożarnej nie powinny funkcjonować – mówi pan Adam. – Należałoby się jednak zastanowić
i wysyłać je do akcji wówczas,
kiedy jest to niezbędne. Zaoszczędzone pieniądze straż
mogłaby przeznaczyć na inne
zadania.

Angela

Fot. Krzysztof Knitter

Kiedy policja negocjowała z dziewczyną, strażacy
rozkładali skokochron, który miała złagodzić skutki
ewentualnego skoku

Godzina pracy strażaka
ochotnika kosztuje podatników
około 75 złotych.
– Można by uniknąć t ych
kosztów, gdyby zamiast ochotników na miejsce zdarzenia
wysyłano zawodowych strażaków, którzy miesiąc w miesiąc
odbierają stałą pensję – mówi
pan Adam, mieszkający niedaleko ulicy Struga. – Sam byłem
świadkiem jak przed świętami
i w święta do pożarów przyjeżdżali ochotnicy. Strażacy
zawodowi mieli o wiele bliżej.
Poza tym, oni mają większe
doświadczenie i nieporównywalnie lepszy sprzęt.
– Jednostki PSP i OSP prowadzą działania ratowniczo
– gaśnicze zgodnie z ustawą
– odpowiedział na nasze pytanie o tę sprawę Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.
– Jednostka, która pierwsza
przybyła na miejsce zdarzenia

podejmuje stosowne działania,
z tym że jednostka OSP prowadzi akcję do chwili przybycia
jednostki PSP. W zależności
od rodzaju i wielkości zagrożenia, jednostki PSP lub OSP
w miejsce akcji kieruje oficer
operacyjny miejskiego stanowiska kierowania z PSP.
Na terenie Jeleniej Góry działają dwa zespoły wyjazdowe
Państwowej Straży Pożarnej.
W ubiegłym roku na trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczące się w Jeleniej
Górze przy ulicach Wiejskiej,
Cieplickiej i Michałowickiej z
budżetu miasta przydzielono
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Strażakom zawodowcom nie trzeba dodatkowo
płacić za wyjazd do pożaru

Bartków. – Na pewno w gronie
znajomych będzie nam łatwiej.
Wojsko zwraca też za dojazdy
na szkolenie. – Warunkiem odzyskania pieniędzy jest uczestniczenie w zajęciach oraz zgodność dat
i godzin na biletach – mówił na
spotkaniu z kursantami dyrektor
PZM w Jeleniej Górze, Eugeniusz
Karczewski.
Kursanci muszą jednak uważać.
Jeśli z własnej winy (spowodowanie wypadku albo jazda po pijanemu) stracą prawo jazdy na auta
osobowe, będą musieli za kurs
zapłacić z własnej kieszeni.
Trwa także nabór na kolejny
kurs. Wojskowa Komenda Uzupełnień ma jeszcze wolne miejsca.
– Na chętnych czekamy do maja
2007– mówi major Jarosław
Szymański. Zainteresowanie jest
spore, więc warto się pośpieszyć.

Angela

Krótsza trasa
piętnastki
Kto korzysta z autobusów
linii nr 15, musi liczyć się
z utrudnieniami. W piątek
(20 kwietnia) od 9 rano,
będą one jeździć tylko na
odcinku Piechowice Pętla
– Michałowice – Sobieszów
(do parkingu przy skrzyżowaniu ulic Bronka Czecha
oraz Młyńskiej). Ograniczenia wynikają z przebudowy
kanalizacji w ciągu ulicy
Karkonoskiej. Spory odcinek
tej ulicy będzie wyłączony z
ruchu. To ważna informacja także dla kierowców,
jadących do górskich miejscowości.
Aby z Jagniątkowa lub
Michałowic dojechać do
centrum Jeleniej Góry, należy dojechać do Sobieszowa,
przejść do przystanku na
pętli i wsiąść do autobusu
linii nr 7 lub 9. Te mogą dojechać do centrum z opóźnieniem, z uwagi na remonty
ulic Dworcowej oraz Cieplickiej. Szczególnie trudny jest
przejazd na tej drugiej, na
odcinku od skrzyżowania
z Rataja do Pułaskiego. Tą
trasą jeździ „dziewiątka”.
MZK proponuje pasażerom
linii nr 15 kasującym bilety
jednorazowe, zakup biletów
przesiadkowych lub biletu
miesięcznego.

(DOB)
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ROZMAITOŒCI

Wbre w zapowiedziom
nie zobaczyliśmy wśród
kandydatów na naczelnika jeleniogórskiej oświaty
nazwiska Zygmunta Korzeniewskiego. O dyrektorze
filii Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
mówiło się jak o pewniaku
do startu w konkursie na
to stanowisko. Ale Korzeniewski, w życiu związany
z Polską Zjednoczoną Partią
Robotniczą, potem z Unią
Wolności, a teraz z Platformą Obywatelską, pozostał
wierny swojej dotychczasowej misji douczania pedagogów. Musiał przy tym
wykąpać się w fali różnych
komentarzy, które pokazały
się na łamach portalu Jelonka.com. Przy okazji wyszła
na jaw ksywka pana Zygmunta, którą się podpisuje,
czyli Klaudek.
Kto będzie zarządzał szkołami w mieście? Na razie
znak zapytania. Do wyboru:
Waldemar Woźniak z Łomnicy albo Elżbieta Tarnowska z Jeleniej Góry.
Wśród chętnych był też
niedawny podgórzyński
wójt Robert Tarsa. Wolał
jednak ostrzejszą jazdę i
wybrał fotel dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej
Górze.
Inną bardziej znaną postacią, która chce wrócić
na urzędowy garnuszek jest
Waldemar Wilk, były dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie.
Wilk chce zostać naczelnikiem wydziału promocji i
polityki informacyjnej. Z
kolei Janusz Łyczko, ex-dyrektor szpitali w Lwówku i
Lubaniu, pragnie szefować
wydziałowi zdrowia i polityki społecznej.

(tejo)

REGION Karpacz górą nad Jelenią Górą

JELENIA GÓRA Grażyna Malczuk na topie

Pomysły z jajami
Kiedy mieszkańcy stolicy
Karkonoszy zajadali się
jajkiem z nudów przy świątecznych stołach, pod Śnieżką można było jajkiem
porzucać. Na przykład w
wizerunek burmistrza.
W Karpaczu nie wieje marazmem. Można się o tym przekonać zwłaszcza wówczas, kiedy z
założenia nic się nie dzieje, a tam
– na przekór wszystkiemu – coś
się dzieje. Choćby Mistrzostwa
Polski z Jajem w Wielkanocny
Poniedziałek. Jaja szarpane deklinacją – odmieniane we wszystkich
możliwych przypadkach – i używane do celów mało poprawnych
politycznie.
Walki na jaja, rzut jajami, nie
tylko na odległość, ale i do tarczy.
No i Mega Jajecznica z 2007 jaj.
Pomysł na imprezę trywialny, bo
oparty głównie na czterech literach słowa „jajo”, ale jakże udany,
o czym świadczy frekwencja i
dobre jajcarskie wrażenia wywiezione przez uczestników.
A w Jeleniej Górze? Jaja, owszem,
ale na stołach. Czasami na sesji
rady miasta. No i przy remontach
też niezłe jaja. Jajcarska, choć w
sumie mało zabawna codzienność.
Zwłaszcza w święta, kiedy wolne
sobie robią nawet ci, którym powinno zależeć na kulturalnym
rozruszaniu rozleniwionych obywateli miasta pretendującego do
rangi stolicy regionu.
Oczywiście nie mowa tu o barmanach, jako że puby właśnie stają
się przy takich i nie tylko okazjach
miejscem stadnej rozrywki, nie
zawsze wiele mającej wspólnego
z kulturą. Za to dotyczących coraz
młodszych jeleniogórzan.
Pal licho jaja. Weźmy basen z
prawdziwego zdarzenia. W Karpaczu będzie spory kompleks, wręcz
aquapark dla żądnych wodnych

Lwica lewicy
Na wizytówce pani Kanclerz Kolegium Karkonoskiego
może zabraknąć miejsca na stanowiska i tytuły
Same zaszczyty dla Grażyny
Malczuk!
Po sprawiedliwie wygranej
przez jej komitet wyborczy
Lewica i Demokraci dogrywce
o miejsce dla pani Grażyny w
radzie miejskiej (sąd uwzględnił, że głosy oddane na radną
in spe zostały policzone na jej
niekorzyść), przyszła kolej na
chwycenie pałeczki władzy w
powiatowych strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Grażyna Malczuk przejęła
przywództwo lewej strony od
Józefa Kusiaka (12 lat u steru
partii). Ex-prezydent uznał, że
Fot. Angelika Grzywacz

Szukają szefów

Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego
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Wydaje się, że w Karpaczu z imprezami
trafiono w sedno
uciech przy budującym się już
hotelu sieci Gołębiewski.
W Jeleniej Górze – mimo zasobów wody termalnej i innej
– aquapark już jest, tyle że na
papierze projektów i w fazie opracowywania wstępnych lokalizacji
tudzież poszukiwania strategicznego inwestora. I tak jest od co
najmniej kilku lat.
W Karpaczu są entuzjaści kolei,
którzy malują zapaćkany przez
wandali i opuszczony przez
właścicieli dworzec kolejowy:
stowarzyszenie Karkonoskie
Drezyny Ręczne. I to trochę
wbrew rozsądkowi, bo przecież
pociągi do miasta pod Śnieżką
nie jeżdżą.

W Jeleniej Górze – choć jeszcze
jeżdżą tu pociągi – śmierdzącego
dworca nikomu nie chce się odnowić, a właściciel, czyli Polskie
Koleje Państwowe, ma ważniejsze
wydatki.
W czym karpaczanin bije jeleniogórzanina, widać gołym okiem: na
pewno pomysłowością i chęcią działania. Pewnie dlatego turyści szybko
z Jeleniej Góry uciekają, a niektórzy
nawet się tu nie zatrzymują, aby w te
pędy dotrzeć pod Śnieżkę.
I tam, nie bez satysfakcji, porzucać
jajem w podziękowaniu w portret
karpackiego włodarza miasta. Jeleniogórskich władz na taki pański
gest raczej nie stać.

(tejo)

nadszedł czas na młodszych. I
zapowiedział, że z polityki się nie
wypisuje. Przynajmniej na razie.
Tak oto pasmo politycznego
pecha, który prześladował ją
od jakiegoś czasu, Grażyna
Malczuk zaczyna przekuwać
w sukcesy. Przypomnijmy, że
bez powodzenia startowała w
wyborach do parlamentu, kiedy
jeszcze lewica była na topie.
Później nie udało jej się zasiąść
w fotelu przewodniczącej rady
miasta poprzedniej kadencji.
W końcu… przegrała wybory
jesienią roku ubiegłego. Jak się
okazało, radość przeciwników
była przedwczesna.
W kuluarach ratusza i siedziby SLD na
ulicy Wojska Polskiego
mówi się, że Grażyna
Malczuk to bankowo
wygrana kandydatka
w przyszłym samorządowym starciu o
gabinet na pierwszym
piętrze magistratu. Wypisane złotą czcionką
jej nazwisko jako prezydenta Jeleniej Góry
wizjonerzy już wypatrzyli.

(tejo)

Grażyna Malczuk
JELENIA GÓRA Bez wizji lokalnej

(Nie) chcą remontu
Małym zainteresowaniem
cieszyło się drugie spotkanie
mieszkańców alei Wojska Polskiego poświęcone planom
rewitalizacji tej jednej z bardziej
zniszczonych ulic w mieście.
Złośliwi podają jako powód
miejsce jego organizacji: w luksusowej sali hotelu Mercure.

Co logiczne, podpowiadamy
organizatorom: może by tak
wyjść w plener i spotkać się z
mieszkańcami na polu walki o
lepsze jutro na Wojska Polskiego
w otoczeniu zrujnowanych
kamienic przypominającym scenografię do filmu wojennego?

(tejo)

OKIEM NACZELNEGO Nie potrafimy rozsądnie korzystać z dóbr motoryzacji

Cztery kółka pożądania
Prawo jazdy zostało uznane za najważniejszy dokument, a samochód traktuje się niemal jak wizytówkę
charakteru człowieka. Wedle powiedzenia: powiedz
mi czym, jeździsz, a powiem ci, jaki jesteś. Jeśli nie
jeździsz niczym, jesteś nikim.
Osobiście prawa jazdy nie mam,
samochodu – też nie mam. Więc
wypadałoby napisać, że jestem nikim. Mimo wrodzonej skromności, aż tak niskiego mniemania
o sobie także nie mam. Wręcz
przeciwnie: nawet się cieszę, że
ów dokument – dla wielu być
albo nie być – czy też pojazd
na czterech kółkach – który
świadomość tego bytu określa
– są poza moim zasięgiem. I
to z dokonanego przeze mnie
wyboru. Bo po co mi dodatkowe
stresy?
Śmierdząco się ostatnio zrobiło
wokół ośrodków ruchu drogowego, które do dostania owego

prawka przygotowują, przeciskając wcześniej przez prasę
egzaminacyjną tysiące kandydatów na kierowców. Właściwie
to nie ostatnio, ale cały czas
tymi WORD-ami wstrząsa jakaś
afera. A to finansowe przekręty,
a to brak nadzoru, łapówki dla
egzaminatorów, trefne zaświadczenia, kupione testy – sprawy
sądowe, wyroki, uniewinnienia,
roszady na stołkach dyrektorów. Casus jeleniogórski jest
świetnym na to przykładem.
Taka atmosferka buduje obraz
firmy, która odpowiedzialna jest
za nauczenie rzeszy mniej lub
bardziej zdolnych rodaków sztuki

prowadzenia mechanicznego
przedmiotu pożądania.
Bazując na opowieściach pań i
panów, którzy starają się przejść
przez gęste sito egzaminacyjnych
emocji (i raczej za pierwszym
razem im się to nie udaje, za to
rekordzistów podchodzących do
tego zadania razy kilka – nie brakuje) można by napisać książkę.
Upierdliwy egzaminator, stereotypowy kierowca zawodowy na
emeryturze, czepia się szczegółów w sposób mniej lub bardziej
bezczelny.
– No to zobaczymy się następnym razem, ale proszę pamiętać,
że u mnie zawsze można zdać (tu
następuje niedwuznaczne mrugnięcie okiem) – to jeden z zasłyszanych sposobów oznajmienia
delikwentowi, który właśnie za
egzamin zapłacił do kasy ośrodka, ale oblał, że jest alternatywa.

Tylko trzeba się zastanowić, do
której kieszeni włożyć złotówki.
Ten sam statystyczny delikwent,
który w końcu upragnione prawko wywalczy, wsiada za kierownicę własnych czterech kółek. Jeździ
fatalnie, ignoruje przepisy, nie raz
zanim ruszy, to łyknie gorzały
(o piwie nie wspominając), nie
szanuje w mieście pieszych, jest
chamski, powoduje stłuczki i wypadki. Zbiera śmiertelne żniwo
wśród niewinnych, a nierzadko
sam ginie za kierownicą. Podobno Polacy, może poza Kubicą i
wyjątkami, to jedni z najgorszych
kierowców w Europie. Nie dość,
że źle jeżdżą, to jeszcze czynią
to w kraju o beznadziejnej infrastrukturze drogowej.
Żądza posiadania samochodu
jest przy tym rodakom wmawiana od kołyski, a nawet wcześniej,
kiedy niewiasty w stanie bło-

gosławionym zabierają się za
prowadzenie auta. Przedszkolacy
bezbłędnie rozpoznają spośród
tysięcy wyprodukowanych ulubione marki samochodów. Nastolatkowie czują się jak wsadzeni
na byka w wypasionych brykach
ufundowanych przez majętnych
tatusiów i mamusie (jakoś nie
wierzę, aby siedemnastoletni
szczyl z „gorącym”jeszcze prawem jazdy, rozbijał się po ulicach
naszego miasta najnowszym
modelem czegoś tam, co kupił za
swoje pieniądze).
Pojazd z przedmiotu bliżej
nieokreślonych marzeń, które
jeszcze nie tak dawno temu
można było zrealizować tylko
dzięki znajomościom, stał się dobrem dostępnym powszechnie.
Ale bezmyślność w korzystaniu
z tego daru myśli technicznej
najlepszej opinii nie wystawia

nie tylko kierowcom, ale i urzędnikom.
Ci z kadencji na kadencje zrzucają na barki poprzedników
krawaciarzy odpowiedzialność
za marazm w rozwoju inwestycji drogowych. Im w sumie
wszystko jedno, bo najtańszym
samochodem i najmniej awaryjnym pozostają dla nich odporne
na dziejowe burze służbowe
limuzyny.
Niedoceniane są też taksówki.
Ktoś wyliczył, że nawet regularne korzystanie z nich w mieście
jest znacznie tańsze od zakupu
i wolne od trosk związanych z
utrzymaniem własnego pojazdu.
Ja pozostaję wierny rowerowi,
choć w Jeleniej Górze, gdzie trakty dla cyklistów można policzyć
na palcach jednej ręki, i z tym
bywa niełatwo.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 kwietnia 2007 r.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

Będzie się działo
TEATR

Espresso
18 i 19 IV o godz. 19, Scena Studyjna,
bilety: 24 i 17 złotych
Nagradzana sztuka młodej kanadyjskiej
aktorki i dramatopisarki włoskiego
pochodzenia opowiada o drodze, jaką
trzeba przejść, żeby otworzyć się na miłość. 30-letnia Rosa, główna bohaterka,
wypisuje zaproszenia ślubne, zarabiające
w ten sposób na życie. Sama nie może
odnaleźć prawdziwej miłości, wiąże się z
mężczyznami powierzchownie i tymczasowo. Aż w końcu pojawia się Amante
– obiekt jej westchnień. Występują:
Magdalena Kuźniewska, Jakub Giel.
Dożywocie
19 IV o godz. 10, 21 i 22 IV o godz. 19,
Duża Scena, bilety: 24 i 17 złotych
Pogoń za pieniądzem, kłopoty ze spłatą
zaciągniętych długów, bankructwa,
długi, komornicy – to tarapaty, w
które wpadają „bohaterowie naszych
czasów” i temat przewodni ponadczasowej sztuki Aleksandra Fredry.
Na pełnym morzu
20 IV godz. 19 oraz 23 IV godz. 9 i 11,
Scena Studyjna, bilety: 17 i 13 złotych
Akcja jednoaktowej sztuki Sławomira
Mrożka rozgrywa się na tratwie na

pełnym morzu. Trzech rozbitków
podejmuje decyzję, że jeden z nich
zostanie zjedzony. Nie wiadomo tylko,
który. Dlatego panowie prowadzą
swoistą kampanię wyborczą, od której
zależy, kto zostanie wybrany.
Porwanie w Tiutiurlistanie
18 IV godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety:
10 złotych
Spektakl to opowieść o przygodach królewny Wiolinki, córki króla
Cynamona, władcy Tiutiurlistanu.
Porwana przez Cygana Nagniotka,
oszpecona przez jego złe czary, miała
stać się przyczyną wojny pomiędzy
Tiutiurlistanem i Blabancją rządzoną
przez króla Baryłkę. Tragedii udało się
zapobiec w ostatniej chwili.
Potęga teatru, czyli Muminki
19 IV godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety:
10 złotych
Autorką opowieści o Muminkach
jest Tove Jansson (1914-2001),
Finka pisząca po szwedzku. Urodzona
w rodzinie artystycznej (ojciec był
rzeźbiarzem, matka - projektantką)
już w wieku 14 lat debiutowała w
rysunku.

INNE

Dziecięca premiera
16 IV, godz. 17, sala widowiskowa przy
ul. Bankowej 28/30
Grupa teatralna GZYGZAK prowadzona
przez aktora Jacka Paruszyńskiego
wystąpi w premierowym spektaklu „ONIMY”. Występ to zbiór etiud aktorskich,
których wspólnym tematem jest życie
człowieka, od narodzin po dorosłość.
Karkonosze w fotografii
16 IV, godz. 17, Dom Gerharta Hauptmanna
Wystawa pn Karkonosze zostanie
otwarta w Domu Gerharta Hauptmanna.
Zorganizowana jest z okazji 60-lecia
Związku Polskich Artystów Fotografików.
Będzie można zobaczyć prace Janiny
Hobgarskiej, Jana Kotlarskiego, Tomasza
Mielecha, Janusza Moniatowicza, Tomasza Olszewskiego, Jerzego Wiklendta,
Wojciecha Zawadzkiego.
Prezentacja młodych gwiazd
16 IV, godz. 16, Teatr Zdrojowy
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
zaprasza na koncert utalentowanych
solistów oraz zespołów instrumentalnych.
Meksyk w przezroczach
16 IV, godz. 17, sala teatralna ODK
Prelegentem będzie Stanisław Dąbrowski, doświadczony podróżnik i
przewodnik wycieczek. Zabierze widzów
w „podróż” po Meksyku.

Podróż na Malediwy
17 IV , godz. 18, czytelnia DODN przy
ul. 1 Maja 43
Biblioteka Pedagogiczna w Jeleniej
Górze zaprasza na prelekcję Stanisława
Dąbrowskiego zatytułowaną „Malediwy
i Sri Lanka”. Po prelekcjach w Muzeum
Przyrodniczym i ODK na Zabobrzu jest
to kolejne miejsce, w którym można
posłuchać pana Dąbrowskiego.
Malarstwo magiczne
18 IV, godz. 18, galeria Muflon
Pod pozorem codzienności – to tytuł
wystawy malarstwa Edwarda Szuttera.
Autor jest członkiem Związku Polskich
Artystów Plastyków, brał udział w 60
ogólnopolskich i międzynarodowych
wystawach.
Podróż do Bułgarii
19 IV, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Muzeum Przyrodnicze proponuje prezentację multimedialną „Na graniach
Riły i Pirynu (Bułgaria)”, autorstwa
Artura Wójcika.
Przeboje Michała Bajora
19 IV, godz. 19, sala widowiskowa
przy ul. Bankowej 28/30, bilety:
35 złotych
Największe przeboje Michała Bajora
będzie można posłuchać w koncercie
pn. „30/30”, który zorganizowało
Jeleniogórskie Centrum Kultury.

JELENIA GÓRA Wielka frajda dla miłośników reggae i punk rocka

Garażowe klimaty
Legenda punk rocka Farben Lehre oraz grająca
ska-reggae grupa Koniec
Świata zagoszczą w sobotę
w Jeleniej Górze. Wszystko
w ramach ogólnopolskiej
trasy koncertowej pn. Punky Reggae Live.
Dla miłośników punkowych
klimatów tych zespołów nie
trzeba przedstawiać. Pochodzący
z Płocka Farben Lehre, choć gra
już od ponad 20 lat, wciąż jest
jednym z najbardziej popularnych zespołów tego gatunku.
Uczestnicy koncertu będą mogli
usłyszeć jego największe hity,
jak Egoiści czy też znany bardziej młodszym widzom utwór
Pozytywka.
Inną legendą, która wystąpi
na scenie, będzie zespół Zabili
mi żółwia grający ska-reggae.
Żółwie to przede wszystkim
proste teksty ale, głównie niezwykle skoczna, podrywająca
do zabawy muzyka.
Nie mniej znana jest najmłodsza w tym towarzystwie grupa
Koniec Świata, grająca o wiele
łagodniej niż Farben Lehre.
Powstała 7 lat temu. Jej przebój
„Zanim czas splunie nam w
twarz” robi furorę na Mocnej
Liście Przebojów Radia BIS (od
trzech notowań na pierwszym

Fot. Arkadiusz Piekarz
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Leniwiec uświetni koncert Punky Reggae Live
miejscu), pojawił się także na
liście radiowej Trójki.
W koncercie wystąpi także nasz
rodzimy zespół Leniwiec. Mucha
i spółka są w znakomitej formie,
od kilku miesięcy koncertują. W
planach mają wydanie nowego
albumu. Materiał jest już prawie
gotowy, jednak brakuje czasu,
aby dokończyć prace nad krążkiem. Być może Leniwce zagrają
kilka nowych kawałków.
Koncert w ramach Punky
Regaae Live odbędzie się w so-

botę w sali Przystanku Kultura,
przy ul. Chrobrego 28, o godz.
18. Bilet kosztuje 25 złotych
w dniu koncertu. Wejściówki
można nabyć taniej, za 22
złote, w przedsprzedaży. Roz-

prowadzają je Sklep Muzyczny
Demo (ul. 1 Maja 60) oraz
Centrum Ogrodnicze Ogród
(Daniłowskiego 1).

(DOB)

Urodziny Włochatego
W przededniu Punky Reggae Live (piątek, 20 kwietnia) w stolicy Dolnego
Śląska zagra inna legenda polskiego punka, grupa Włochaty. Koncert odbędzie
się z okazji 20-lecia istnienia zespołu. Gościnnie wystąpią Moskwa oraz WC i
Świadomość. Impreza odbędzie się w klubie Madness (Wrocław, ul. Hubska 6),
początek o godz. 18. Bilet kosztuje 23 złote.

JELENIA GÓRA Sylwetka nowego dyrektora artystycznego teatru

Odważne zmiany
Nowym dyrektorem artystycznym został młody
człowiek z niebanalnym CV i ciekawym pomysłem
na teatr.
Wojciech Klemm ma 35 lat.
Jest absolwentem Akademii
Ernesta Buscha, gdzie ukończył
wydział reżyserii. Gust teatralny wyrabiał nie tylko, oglądając spektakle po zachodniej
stronie granicy, ale również
asystując w berlińskim teatrze
Volksbühne, gdzie dyrektorem
artystycznym jest do dziś Frank
Castorf, który należy obecnie
do elity europejskiej reżyserii.
Teatr niemieckojęzyczny
ma wpływ na polską scenę,
a jest to widoczne zwłaszcza
w fazie tworzenia samego
przedstawienia. Coraz częściej
zauważamy, że u boku polskich

reżyserów pojawia się dramaturg. Nie mam tutaj jednak na
myśli osoby, która jest autorem
konkretnego dramatu. Chodzi
raczej o dramaturga teatralnego, któr y jest obecny na
próbach, analizuje tekst sztuki
z reżyserem i aktorami, dba o
rytm spektaklu, a także tworzy
tekst sztuki i dopisuje do niego
współczesne konteksty, gdy jest
to potrzebne. Klemm otwarcie
przyznaje, że dramaturg jest
dziś w teatrze koniecznością, ponieważ dba nie tylko
o kształt przedstawienia, ale
również zajmuje się funkcjonowaniem danego spektaklu

w mediach i pracuje nad marką oraz wizerunkiem teatru.
Robi wszystko, aby budynek
teatru nie straszył, a przyciągał
publiczność. Teatr powinien
tętnić życiem. Wprowadzenie
takiej osoby w Jeleniogórskim
Teatrze jest konieczne.
Wojciech Klemm ma zamiar
współpracować z twórcami z
Czech oraz Niemiec. Dyrektorelekt nie ukrywa, że możliwa
jest również współpraca z czołówką młodej polskiej reżyserii
(Jan Klata, Michał Zadara, Łukasz Kos), a także z takimi autorami nowej młodej dramaturgii jak Maria Wojtyszko, Michał
Walczak czy Paweł Demirski. Z
ostatnim realizował niedawno
w Teatrze Powszechnym w

Warszawie „Omyłkę”. Połączono tutaj „Mendela Gdańskiego”
Konopnickiej i „Omyłkę” Prusa.
Zamiast lekturowego koszmarku ze szkolnej ławy, powstał
ciekawy i odważny spektakl o
nietolerancji i antysemityzmie.
Klemm przyznał w jednym z
wywiadów, że bulwersuje go w
ukrywanie się polskiej polityki
pod płaszczykiem wartości patriotycznych i chrześcijańskich,
a gdy słyszy skrajną prawicę to
„ciarki go przechodzą”.
Przed nowym dyrektorem
stoi ważne zadanie. Życzymy
powodzenia i szczerze trzymamy kciuki.

Wojciech
Wojciechowski

KINO

KINO LOT
Iluzjonista
16 – 19 IV, godz. 20
dramat, prod. USA 2006, od 12 lat
Stefan malutki
16 – 19 IV, godz. 16, 18
animowany, prod. Argentyna/Hiszpania 2006, b/o
KINO MARYSIEŃKA
Bezmiar sprawiedliwości

16 – 19 IV, godz. 17
dramat, prod. Polska 2006, od 15 lat
Sztandar chwały
16 – 19 IV, godz. 19
dramat wojenny, prod. USA 2006,
od 15 lat
KINO GRAND
Norbit
16 – 19 IV, godz. 18
komedia romantyczna, prod. USA

2006, od 15 lat
Testosteron
16 – 19 IV, godz. 20
komedia, prod. Polska 2007, od 12 lat
DKF KLAPS
Pachnidło
17 IV, godz. 18, JCK – sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28.30, bilet 9 zł
(karnet – 28)
Jeleniogórskie Centrum Kultury za-

prasza na projekcę filmu Pachnidło
w reżyserii T. Tykwera, prod. Niemcy/Francja/Hiszpania
Generał
18 IV, godz. 14, sala widowiskowa
przy ul. Bankowej 28/30, bilet – 5
złotych
Inauguracja cyklu edukacji filmowej
„3 ODSŁONY KINA”. Projekcja filmu
„Generał” z 1926 roku, prod. USA,
reż. Buster Keaton.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JE¯ÓW SUDECKI Jeleniogórska klasa okręgowa

JELENIA GÓRA Futsal kobiet

Wymęczona wygrana

Zwyciężyły studentki Uniwersytetu Wrocławskiego, które wygrały wszystkie swoje pojedynki.
Drugie miejsce zajęły gospodynie
z Kolegium Karkonoskiego. W
ich składzie znalazły się m.in.
znane z występów w ekstraklasie
koszykarek Natalia Małaszewska i
Żaneta Sojka. Ponadto w zespole
KK wystąpiły: Magdalena Grek, Katarzyna Focht, Anna Kujawińska,
Agnieszka Stankiewicz, Joanna
Burek, Katarzyna Krajniak, Ewa
Gawło, Joanna Bauza, Anna Marce-

luk, Katarzyna Sobczak, Monika
Sieradzka i Monika Sarzyńska.
Wyniki spotkań: Uniwersytet
Wrocławski - PWSZ Legnica 4:2,
Kolegium Karkonoskie - PWSZ
Legnica 1:1, Kolegium Karkonoskie - Uniwersytet Wrocławski
1:3 , Uniwersytet Wrocławski
- Politechnika Jelenia Góra 15:0,
Politechnika Jelenia Góra - PWSZ
Legnica 1:10, Kolegium Karkonoskie - Politechnika Jelenia Góra
15:0.

(KED)

EUROPA Nasze szczypiornistwki w kadrze

Debiut Gęgi
Zawodniczka MKS Finepharm Jelenia Góra Marta
Gęga zadebiutowała w reprezentacji Polski w piłce
ręcznej kobiet w turnieju towarzyskim w Buzau w
Rumunii.

Dzięki akcjom Kondraciuka, Lotnik zdobył dwa gole
podbramkowym nie wykorzystali
stuprocentowych okazji.
W drugiej części gry nadal przeważali gospodarze, ale nie wykorzystali kilku znakomitych okazji do
podwyższenia wyniku. W 60 minucie Adrian Lis sprytnie odebrał piłkę
obrońcom Orła, których zostawił za
sobą i ruszył w kierunku bramki
rywali, ale niepotrzebnie podał
do Marcina Romaniaka, który był
na pozycji spalonej. W 64 minucie
Kondraciuk z kilku metrów strzelił
w bramkarza z ostrego kąta, a w
67 minucie trafił w poprzeczkę z
kilkunastu metrów. Wcześniej w
zamieszaniu podbramkowym gospodarze nie mogli trafić do prawie
pustej bramki.

KALENDARIUM

PONIEDZIAŁEK (16 IV)
– piłka nożna halowa: ćwierćfinały Jeleniogórskiej Ligi Biznesu, od godz.
18.00 – hala przy ul. Złotniczej 12
– siatkówka: półfinał Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej AZS Kolegium
Karkonoskie - Akademia Ekonomiczna Wrocław, godz 19.00 - sala nr2 KK
przy ulicy Podchorążych (pod Jeleniami)
ŚRODA (18 IV)
– piłka nożna: półfinał Pucharu Polski okręgu jeleniogórskiego – Lotnik
Jeżów Sudecki – Nysa Zgorzelec, godz 17.00 – stadion w Jeżowie Sud. ul.
Sportowa
SOBOTA (21 IV)
– piłka nożna: XXI kolejka klasy okręgowej, Karkonosze Jelenia Góra – Gryf
Gryfów Śl., godz. 16.00, stadion przy ul. Złotniczej.
NIEDZIELA (22 IV)
– biegi na orientację: XI Puchar Karkonoszy, od godz. 11.00, teren Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej Kolegium Karkonoskie ul. Podchorążych. Organizator: MKS Paulinum
Jelenia Góra
– taniec towarzyski: XIV Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar
prezydenta Jeleniej Góry, od godz. 10.00, hala MOS przy ul. Złotniczej. Organizator:
Szkoła Tańca Beaty i Tomasza Tabor
– piłka nożna: XVIII kolejka klasy A: Pub Gol Jelenia Góra – Spójnia Sady, godz. 15.00,
stadion MOS przy ul. Lubańskiej
– piłka nożna: XVIII kolejka klasy B: Chojnik Jelenia Góra – KKS Jelenia Góra, godz. 15.00,
boisko w Parku Norweskim w Cieplicach
Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

To się zemściło, bowiem od tego
czasu przyjezdni uzyskali przewagę i zwietrzyli szansę na remis
mimo, że w 72 minucie czerwoną
kartkę zobaczył ich zawodnik
Radosław Matusiak. W 73 minucie Tomasz Kisiel pięknym
uderzeniem z rzutu wolnego z
ponad 20 metrów umieścił piłkę
w prawym „okienku” bramki
Jarosława Rausa, zdobywając
kontaktową bramkę. Goście
przygnietli i w 89 minucie sędzia
przyznał im rzut wolny pośredni
z 16 metrów, bo Raus złapał
piłkę poza szesnastką. Jednak
tym razem gracze Orła przekombinowali i Kisiel nie zdobył
wyrównującej bramki.

Lotnik Jeżów Sudecki – Orzeł
Lubawka 2:1 (2:0)
Bramki: Kamil Grabski (13.)
i Michał Zieliński (35.) oraz
Tomasz Kisiel (73.).
Sędziowali: Mirosław Kocuła
(główny) oraz asystenci: Krzysztof
Krawiec i Mateusz Owoc z Lubania
Kartki: Jarosław Raus (żółta) Radosław Matusiak (Orzeł – czerwona,
po drugiej żółtej)
Widzów: 200
Lotnik: Raus – Idzi, Jończy, Rześny,
Romaniak (72. Skolimowski) –
Grabski (87. Zawadzki), Kowiel,
Zieliński (67. Winiarski), Hamowski
– Lis, Kondraciuk

Nie był to debiut marzeń, gdyż
nasza kadra zajęła w imprezie
ostatnie czwarte miejsce. Kadra
w Rumunii przegrała z Macedonią
26:27, Turcją 32:34 i Rumunią
19:45.
Zawodniczka MKS Finepharm
zagrała we wszystkich trzech
meczach zawodów i zdobyła w
sumie 4 gole.
Zawodniczki jeleniogórskiego
klubu wystąpiły także w młodzieżowej kadrze Polski, która
zajmując drugą lokatę w turnieju
kwalifikacyjnym we francuskiej
miejscowości Rodez wywalczyła

Janusz Cwen

awans do sierpniowych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w
tureckim Izmirze. Polki w trakcie
zawodów wygrały z Czechami
36:31 (18:14) i Łotwą 42:14 (19:6)
oraz uległy Francuzkom 28:35
(18:15). Najlepiej zaprezentowała się Agnieszka Kocela,
która w pojedynkach z Francją
i Czechami rzuciła po 5, a w
meczu z Łotwą nawet 7 goli.
Poza nią zagrały: bramkarka
Monika Maliczkiewicz oraz
Marta Dąbrowska (w meczu z
Łotwą zdobyła 2 bramki).

(KED)

JELENIA GÓRA Ekstraklasa piłki ręcznej kobiet

Skrzywdzone przez sędziny
się za tydzień w Rudzie
Śląskiej. O tym, która z
drużyn zagra o miejsca V-VI, a która o VII
– VIII, zdecyduje bilans
dwumeczu.

W pierwszym pojedynku o miejsca V-VIII w ekstraklasie
piłki ręcznej zawodniczki MKS PR Finepharm Jelenia
Góra zremisowały na własnym parkiecie ze Zgodą Ruda
Śląska 23:23.
Jeleniogórzanki, które w sezonie
zasadniczym wysoko uległy dwukrotnie zespołowi z Górnego Śląska
(w Jeleniej Górze 26:36 i na wyjeździe 26:38) zagrały bez respektu dla
faworyzowanego rywala.
Najsłabszymi aktorkami sportowego widowiska były sędziny Edyta
Bochniarz i Agnieszka Oleśków,
które swoimi niezrozumiałymi i
błędnymi decyzjami krzywdziły
oba zespoły, jednak zdecydowanie
częściej czyniły to w stosunku do
gospodyń. Szczyt kuriozum panie
z gwizdkami osiągnęły na nieco
ponad minutę przed końcem gry,
gdy przy remisie po 23 wykluczyły
z gry za wydumane przewinienia
Martę Gęgę i Martę Oreszczuk, czym
w znacznym stopniu przeszkodziły
jeleniogórzankom w odniesieniu
zwycięstwa. Na szczęście, naszym
zawodniczkom udało się heroicznie
wybronić ostatnie akcje ofensywne
Zgody i wywalczyć cenny remis.
Wcześniej mecz był bardzo emocjonujący i wyrównany. Oba zespoły
postawiły mocno na defensywę
i, szczególnie w I połowie, zdoby-

Śląska 23:23 (10:12)
Skompska, Maliczkiewicz
– Gęga 8, Dąbrowska 4, Kocela
2, Buchcic 2, Kobzar 2, Dyba
2, Bogusławska 1, Kasprzak
1, Oreszczuk 1, Jędrzejczak,
Odrowska.

wanie bramek przychodziło im z
dużym trudem. Goście próbowali
indywidualnym kryciem wyłączyć
(KED)
z gry najlepszego strzelca MKS–u
Martę Gęgę. W tej sytuacji jeleniogórzanki przeprowadzały więcej
akcji skrzydłami. Po 30 minutach
Zgoda wygrywała 12:10. Po
zmianie stron jeleniogórzanki
wyszły na prowadzenie 15:13
(w 36 min.), lecz kolejne cztery
minuty goście wygrali 5:0. To
jednak spotkało się z natychmiastową ripostą MKS – u i po golu M.
Gęgi w 46 min. na tablicy wyników
widniał remis po 18. W końcówce
goście odskoczyli na dwa gole (23:21
w 57 min.), lecz ostatnie słowo ponownie należało do jeleniogórzanek
dla których dwa trafienia na wagę
remisu zdobyła niezawodna Gęga.
Na szczególne wyróżnienie
zasługuje bardzo dobra gra w
tym meczu bramkarki Danuty
Monika Odrowska i jej koleżanki
Skompskiej, która zwłaszcza po
przerwie obroniła kilka groźz trudem wywalczyły remis
nych strzałów rywalek.
Pojedynek rewanżowy pomię- Fotorelacja z tego meczu na www.jelonka.com
MKS Finepharm – Zgoda Ruda
dzy obiema drużynami odbędzie
Fot. Krzysztof Knitter

W drużynie gospodarzy, z różnych powodów, nie wystąpili:
Dariusz Marciniak (kontuzja),
Kamil Bojanowski (kara za
kartki), Michał Gołąb (sprawy
rodzinne) i Dariusz Rafiński
(wyjazd do Francji). Mimo tego,
w pierwszej połowie meczu gospodarze, grający pod wiatr,
wyraźnie dominowali na boisku
i udowodnili to zdobyciem dwóch
bramek. Obie padły z podania
czołowego snajpera Lotnika Jarosława Kondraciuka. Najpierw
„Roza” poszedł po lewym skrzydle
jak burza w 13 min. meczu, ograł
z łatwością obrońcę i podał do
Marcina Grabskiego na siódmy
metr. Ten odbitą od obrońcy przyjezdnych piłkę jeszcze pociągnął
do środka i zdobył, strzałem lewą
nogą, pierwszą bramkę w tym
sezonie. Potem w 35 minucie
Kondraciuk w podobny sposób
obsłużył Michała Zielińskiego,
który z kilku metrów pokonał
słabiutkiego bramkarza gości
Bogdana Budę.
Przyjezdni w pierwszej połowie tylko raz zagrozili bramce
miejscowych, w 55 minucie,
kiedy dwukrotnie w zamieszaniu

W hali przy ul. Podchorążych rozegrano akademickie
mistrzostwa Dolnego Śląska w futsalu kobiet.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Wicelider okręgówki naszego regionu spotkał się
w sobotę (14 bm.) z 11
drużyną tej klasy rozgrywkowej Orłem Lubawka
wygrywając 2:1 (2:0). Choć
oba zespoły dzieli różnica
17 pkt., mecz mógł się
zakończyć remisem.

Mistrzostwa studentek

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
KOSZYKÓWKA Sukces młodych zawodniczek MKS MOS Karkonosze

Złota
jedynka

Jeleniogórzanki zajęły drugie miejsce i awansowały do
grona szesnastu najlepszych zespołów w kraju w swojej
grupie wiekowej.
MKS MOS Karkonosze był gospodarzem trzydniowych ćwierćfinałowych zmagań, które odbyły się
w sali Szkoły Podstawowej nr 10.
Obok podopiecznych trenera Jerzego Gadzimskiego w imprezie wzięły
udział: MKS Basket Bydgoszcz (II
miejsce w makroregionie kujawsko
– pomorsko – łódzkim), SKS12
Warszawa (I miejsce w makroregionie mazowiecko – podlaskim) i
UKS Omega Gdynia (IV miejsce w
makroregionie pomorsko – warmińsko – mazurskim).
W pierwszym meczu Karkonosze
zmierzyły się z Basketem Bydgoszcz. Losy tego pojedynku ważyły
się do ostatnich sekund gry. Mecz
był bardzo wyrównany, jednak
gra obu drużyn nie zachwyciła
jeleniogórskich kibiców. Więcej w
niej było chaosu i nerwowości niż
przemyślanych akcji. W Karkonoszach najlepiej prezentowała się
Magdalena Sawicka oraz –momentami – Marzena Kowalczyk.
To właśnie jej punkty w końcówce
przeważyły losy meczu na rzecz
jeleniogórzanek.
Pierwsze minuty zmagań stały
po znakiem przewagi rywalek,
które w 6 minucie prowadziły już

Dogrywka Wilasa
W XXV kolejce II ligi koszykarze KS Sudety Jelenia
Góra pokonali po dogrywce MKKS Zabrze 101:96.
sywa. W efekcie po 40 min. był
remis po 85, a punkty na wagę
dogrywki zdobył rzutem za trzy
punkty Krzysztof Samiec.
W dogrywce stroną dominującą byli już gospodarze. Klasą dla
siebie był Tomasz Wilas, który
zdobył aż 11 z 16 punktów dla
swego zespołu. Po jego punktach
z rzutów wolnych w 44 minucie
meczu Sudety wyszły na prowadzenie 96:91 i nie oddały go do
końca. Ostatecznie pojedynek
zakończył się wynikiem 101:96.
Sudety Jelenia Góra – MKKS
Zabrze 101:96 (21:23, 21:24,
16:19, 27:19, d. 16:11)
KS Sudety: Samiec 30, Wilas
27, Matczak 15, Niesobski 11,
Wilusz 8, Miłoń 4, Kiciński 4,
Olszewski 2.

POZOSTA£E WYNIKI
Stal II Ostrów – MKKS Rybnik
56:90
Pogoń Prudnik – Doral Kłodzko 68:66
Pogoń Ruda Śl – Olimpia Legnica 80:67
Śląsk II Wrocław – AZS Opole, Rawia Rawicz
- Polonia Leszno – mecze odbyły się po
zamknięciu numeru

1. MKKS Rybnik
2. Pogoń Prudnik
3. AZS Szczecin
4. Sudety J.G.
5. MKKS Zabrze
6. AZS Opole
7. Doral Kłodzko
8. Pogoń Ruda Śl.
9. Śląsk II Wrocław
10. Olimpia Legnica
11. Rawia Rawicz
12. Polonia Leszno
13. Stal II Ostrów

23
23
23
23
23
22
23
23
22
23
22
22
24

43
41
38
38
38
36
35
34
32
31
29
25
24

+408
+276
+156
+79
+139
+299
+115
-38
+79
-165
-230
-401
-715

(KED)
Fot. Arkadiusz Piekarz

TABELA

(KED)

Minimalne zwycięstwo z Basketem Bydgoszcz
(80:78) było kluczem do awansu do półfinału
mistrzostw Polski

Fotorelacja z imprezy na www.jelonka.com

JELENIA GÓRA Sport niepełnosprawnych

JELENIA GÓRA II liga koszykarzy

Był to ostatni mecz Sudetów
na własnym parkiecie w tym sezonie. Na pożegnanie ze swoimi
kibicami koszykarze Sudetów
zafundowali im doskonałe sportowe widowisko.
Na pięć minut przed końcową
syreną jeleniogórzanie przegrywali już 68:80 i wydawało się że
dwa punkty zainkasuje drużyna z
Zabrza. Na szczęście, w końcówce
podopieczni trenera Ireneusza
Taraszkiewicza przypomnieli
sobie, czym jest skuteczna defen-

15:6. W końcówce pierwszej kwarty
jeleniogórzanki poprawiły skuteczność i po 10 minutach było 18:17 dla
MKS. W drugiej odsłonie mecz
stał się bardzo wyrównany, w
połowie meczu jeleniogórzanki
prowadziły 40:36. Przebieg gry
po przerwie nie uległ zmianie
gdyż żadna z drużyn nie potrafiła wywalczyć sobie przewagi
większej niż trzy - cztery punkty. W ostatniej minucie gry
więcej zimnej krwi zachowały
gospodynie i po trafieniach
Marty Kowiel i M. Kowalczyk
zwyciężyły 80:78. Najwięcej
punktów dla MKS MOS zdobyły:
M. Kowalczyk 28, M. Sawicka
23, M. Kowiel 15.
W drugim dniu zmagań przeciwnikiem jeleniogórzanek
była Omega Gdynia. Początek
tego pojedynku ułożył się dla
jeleniogórzanek wręcz idealnie. Dzięki dobrej defensywie i
skuteczności w ataku Karkonosze zupełnie zaskoczyły swoje
rywalki i w 7 minucie prowadziły już 21:0, a po pierwszej
kwarcie 27:13. Niestety wysokie
prowadzenie wyraźnie uśpiło
zawodniczki MKS MOS. W III

Mariusz Matczak

Dekada Start - Simetu
Dziesiątą rocznicę działalności obchodzi w tym
roku Jeleniogórski Klub
Sportowo – Rehabilitacyjny Start - Simet.
Klub od początku istnienia stwarza szanse dla osób niepełnosprawnych na aktywną rehabilitację oraz
udział w rywalizacji sportowej.
Od początku działalności Start
– Simet jest znany głównie z drużyny siatkarzy na siedząco, która
w momencie swego założenia
była jedną z pierwszych w kraju.
- Na pomysł, aby u nas powstała
tego typu sekcja wpadłem oglądając relację z rywalizacji siatkarzy
na siedząco na olimpiadzie w
Atlancie w 1996 – mówi twórca
sekcji siatkówki na siedząco
Wiktor Żuryński. W tą odmianę
voleyballa w Europie grano od
lat 60-tych XX wieku, głównie w
Niemczech i Holandii. Przepisy
tej gry nie różnią się zbytnio od
pełnosprawnej siatkówki, istnieje
jedynie możliwość blokowania
zagrywki. Gra toczy się na placu
o wymiarach 6x5 metrów, przy
siatce zawieszonej na wysokości
115 cm. Kluby siatkówki na siedząco w naszym kraju istnieją
poza Jelenią Górą, we Wrocławiu,
Szczecinie, Kielcach, Poznaniu,
Elblągu oraz Katowicach.
Wkrótce po utworzeniu sekcji, jeleniogórscy siatkarze stali
się jedną z najlepszych w swej

specjalności drużyn w kraju i
pozostają nią do dziś. Największe
sukcesy Simetowców to: srebrne
medale mistrzostw Polski w 1998
i 99 roku oraz brąz w 2000r.
Aktualnie jeleniogórzanie są w
swojej dyscyplinie czwartą ekipą
w kraju. Najważniejsi zawodnicy,
jacy zaistnieli przez dekadę w
klubie, to: Leszek Śliwiński, Jerzy
Wojtaszek, Piotr Lamch, Adam
Prutis, Jarosław Dąbrowski i
Leszek Insadowski. Simet dochował się także reprezentantów
Polski w postaciach: Wiktora

Żuryńskiego, Piotra Tośko, Piotra Truszkowskiego i Zdzisława
Filipiaka. Aktualnie najmłodszy
zawodnik w drużynie Grzegorz
Samczyk wraz z młodzieżową
reprezentacją Polski, występuje
na mistrzostwach świata w Rio
de Janeiro w Brazylii. – W naszym
klubie funkcjonują także sekcje:
żeglarska, lekkoatletyczna, pływania, szachów i darta – mówi
W. Zuryński. – Przymierzamy
się także do utworzenia sekcji
siatkówki na siedząco kobiet.

(KED)

Fot. Krzysztof Knitter

(KED)

kwarcie przewaga Karkonoszy
stopniała zaledwie do sześciu
oczek (45:39 w 26 min.). Na
szczęście podopieczne trenera
J. Gadzimskiego w kolejnych
minutach miały więcej atutów
w ataku. Po 30 min. jeleniogórzanki prowadziły 58:44 i mimo
że w ostatniej odsłonie udało im
się rzucić tylko pięć punktów
(wszystkie zdobyła M. Kowalczyk) „dowiozły” wygraną do
ostatniej syreny. Po 40 min.
Karkonosze triumfowały 63:55
i ich awans do półfinału MP stał
się faktem. Najwięcej punktów
dla jeleniogórzanek zdobyły: M.
Kowalczyk 21, M. Sawicka 14, M.
Kowiel, Justyna Dudek i Joanna
Pawlukiewicz po 8.
Ostatnie spotkanie zawodów
pomiędzy MKS Karkonosze a SKS
12 Warszawa zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem warszawianek 104:68 (10:32, 19:25,
16:26, 23:21), które dominowały na
parkiecie przez pełne 40 minut gry.
Najwięcej oczek dla MKS MOS w
tym meczu zdobyły: M. Kowalczyk
24, M. Sawicka 15 i M. Kowiel 13.
Kolejność drużyn w ćwierćfinale
MP: 1. SKS 12 Warszawa, 2. MKS
MOS Karkonosze Jelenia Góra, 3. Basket Bydgoszcz, 4. Omega Gdynia.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Juniorki w półfinale!

Zespół piłkarek ręcznych z
Gimnazjum nr 1 w Jeleniej
Górze zwyciężył w rozegranym w Lubaniu finale strefy
jeleniogórskiej.
Uczennice z jedynki w pojedynku o awans do finału
zawodów pokonały Gimnazjum nr 3 w Lubaniu 12:9
(6:6). W drugim półfinale
Gimnazjum nr 2 z Bolesławca
pokonał Gimnazjum z Piechowic 12:6 (4:3). W spotkaniu
o trzecie miejsce Gimnazjum
nr 3 z Lubania pokonało rówieśniczki z Piechowic 18:12
(9:6). W pojedynku o tytuł
mistrza strefy jeleniogórskiej
jeleniogórska „jedynka” pokonała Gimnazjum nr 2 z
Bolesławca 14:9 (7:6). Tym
samym jeleniogórzanki
wywalczyły awans do zawodów wojewódzkich, które
odbędą się 17 kwietnia w
Świebodzicach.
Skład Gimnazjum nr 1:
Kr yst yna Konarzewska,
Katarzyna Bieńko, Anna
Murcza, Aleksandra Majocha, Agnieszka Chmielewska, Anna Baranowska,
Aleksandra Jamiołkowska,
Małgorzata Smoszynska,
Sara Skupin, Nicoletta Kasinowska. Opiekun Marek
Dzik.

Siatkarze na siedząco Start-Simet to
aktualnie czwarta drużyna w Polsce

Przyjdź na trening
Klub Start-Simet zaprasza na treningi wszystkich chętnych, zwłaszcza z
dysfunkcjami narządów ruchu, niezależnie od wieku. Zajęcia odbywają się w
sali SP nr 11 przy ul. Moniuszki w środy od godz. 17.30 i soboty od 12.00.
Telefon kontaktowy: 601 952 560 lub mail: simet@interia.pl

Pogrom
akademiczek
W pierwszym pojedynku
o miejsca VII – VIII w ekstraklasie koszykarek AZS Kolegium
Karkonoskie przegrały w Pabianicach z Polfą 56:87.
AZS rozpoczął pojedynek
piątką: Małaszewska, Izabela
Bogdan, Dorota Arodź, Sabrina Scott i Dorota Wójcik.
Przebieg zmagań ustawiła
wysoko przegrana przez gości
pierwsza kwarta 11:22. W AZS
jedynie I. Bogdan (zdobyła 7
z 11 punktów dla drużyny w
pierwszej kwarty) starała się
nawiązać walkę z rywalkami.
W drugich 10 minutach na
parkiecie trwała walka kosz
za kosz i tę część gry goście
przegrali jedynie 15:18. Do
przerwy Polfa prowadziła już
40:26. W 28 min. po celnej
trójce Magdy Gawrońskiej KK
przegrywał „tylko” 43:56, jednak ostanie minuty tej odsłony
należały do Polfy. Po 30 min.
gospodynie prowadziły już
różnicą 20 oczek (63:43). W
ostatnich 10 min. gospodynie
poszły za ciosem i ostatecznie
mecz zakończył się wynikiem
87:56 dla Polfy.
Polfa Pabianice – AZS KK
87:56 (22:11, 18:15, 23:17,
24:13)
AZS KK: Scott 14, Bogdan 14,
Małaszewska 13, Gawrońska
11, Wójcik 2, Arodź 2, Szczuraszek, Misztal, Sojka, Myćka.
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ELEKTRONIKA
Kupię
■ Pralkę sprawną do 300 zł, tel. 516056-668
■ Tani skaner nasłuchowy. mar-cin@
wp.pl
■ Radio samochodowe w granicach 130zł
czytające mp3 i sprawne, tel. 691-125-465
GG 3731651
■ Sprawne i zepsute telefony !!! Tel. 515
625 878
■ Power mac g4 lub wyższy model, lub
akcesoria do APPLE. Tel. 603-320-692
admin@hgselectronic.net
■ Tanio pamięć DDR 1Gb, tel. 508-306311 lub 64-257-90 e-mail: maniek210@
poczta.onet.pl
■ Nokię 6280 lub SE k750, tel. 513240-023
■ Telewizor plazmowy, mogą również
zgłaszać się ludzie, którzy planują wziąć
na raty i od razu sprzedać. Kupię i zapłacę
gotówką od ręki. Również kupię laptopa,
tel. 515 625 878
■ Kupię CB President LINCOLN w dobrym
stanie, tel. 603-097-197
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Drukarkę hp DeskJet 640c.
Mało używana, stan techniczny
i wizualny BARDZO DOBRY, nie
posiada zbiorników na tusz. Tel.
697-090-395
■ Mini wieżę samsung z mp3
nowa. Nie używana za 300 zł, tel.
663-782-408
■ Palety ze sprzętem RTV/AGD
tel. 0516-052-415
■ Sony model NW-E002 512 MB - możliwość
rozbudowania pamięci, wyświetlacz LCD USB
2.0, waga 25 g czarny, tel. 665-304-505
■ Solton MS-100 z twardym dyskiem 1GB
2500 zł, sprawny w 100%, futerał i dużo
midów. Jelenia Góra, tel. 075/7649316,
517-900-425
■ Głośniki wysoko tonowe ,głośniki średnio tonowe po regeneracji i zwrotnice
głośnikowe do Altusów 140. Gwizdki i
zwrotnice pasują do innych kolumn, tel.
075/7649316 lub 517 900 425
■ Lustrzankę cyfrową CANON 300D z
obiektywem 18-55/3,5-5,6 II USM. Tel.
695 212 075
■ Nowy dysk 250 GB WD ATA, dobra cena.
250 Gb 8 Mb . pk@wordjg.pl
■ Sprawny piec CO jedno funkcyjny 18
KW TERMET ale bez pompy za 200 zł,
501567166 pk@wordjg.pl
■ Telefon Siemens s65 z kartą pamięci w
dobrym stanie, do tego ładowarkę, telefon
bez simloka, cena 240 zł do negocjacji, tel.
516-056-669
■ Aparat fotograficzny Premier, cena 100
zł. Tel. 501-346-661
■ Cyfrowy tuner satelitarny FERGUSON
AF-5018CI, tel. 508306311 lub na
maniek210@poczta.onet.pl lub na GG:
8827050. Cena 200zł
■ Radioodtwarzacz z CD Panasonic,
czarne panel, RDS, moc 4x40W, loud,
equalizer, system antywstrząsowy, radio
w 100% sprawne, niezniszczone, tel.
075/6430461 lub 880 635 171
■ Monitor CRT LG 17 cali 775FT w
bardzo dobrym stanie za 100zł, tel. 0663363-003

Keyboard Yamaha PSR 520, 100%
sprawny, stan dobry- cena do negocjacji,
tel. 691-328-832
■ NOKIĘ 6280 w stanie IDEALNYM. Folia
na wyświetlaczu i aparacie. Na gwarancji.
Zakupiona pod koniec lutego w sieci ORANGE. Cena 800 zł Tel. 515-795-999
■ Motorolę v3i z kartą pamięci 128mb
w stanie bardzo dobrym, choć ma ślady
użytkowania. Tel. 500-551-390
■ Nokię 6230i, gwarancja komplecik
fabryczny, tel. 515 625 878,
■ Nową Nokię 2610, komplet, sim lock na
ere. Cena: 170 zł. Tel. 502 594 420
■ Motorolę V3 czarną, komplet, bez sim
locka, stan bdb. Cena: 320 zł. Tel. 502
594 420
■ Używaną Nokię 7360 złotą, stan bdb,
bez sim locka, komplet. Cena: 79 zł. Tel.
502 594 420
■ 2 nowe Nokie 6111, komplety, bez
sim locka, czarne. Cena: 555 zł/szt. Tel.
502 594 420
■ Używaną Nokię 6600, telefon włącza
się, ale ma sim locka na „jakąś zagraniczną”
sieć. Nie posiada Pl menu, w telefonie nie
działa cała klawiatura. Sam telefon!! Cena:
70zł. Tel. 502 594 420
■ Aparat podłączany do telefonów kompatybilnych z Siemens IQP-500 do A65 AX75
CF62 C60 C62 x55nim. Robi zdjęcia jakości
VGA w formacie JPG. Oddam go za 10 zł.
Kontakt igorekya@gmail.com
■ Karty sieciowe: 3COM oparta na Parallel
Tasking II oraz Edimax\’a opartego na
układzie RLT8139D. Cena ok. 10 zł od sztuki,
e - mail: igorekya@gmail.com
■ Dysk 8,4 Gb Fujitsu MPD3084AT.
Sprawny, wszystko śmiga ok. Cena ok
30 zł do uzgodnienia e- mail: igorekya@
gmail.com
■ SONY playstation TANIO SCPH-7502
przerobiona, czyta wszystkie płyty, jedna
gra gratis - cena 90, Jelenia Góra tel. 515
115 032
■ Sony Ericson Z50i, kupiony w grudniu
2006, jeszcze na gwarancji. Bez sim
locka. W idealnym stanie. Cena: 400 zł,
Tel. 509 514 870
■ Komputer compaq pentium iii 733
mhz dysk 10 gb ram 256 mb cd rom fdd
małe rozmiary bardzo ładny cichy licencja
windows 98 działa doskonale cena 250,tel. 0 515 115 032
■ Komputer 1 ghz procesor 256 mb
ramu geforce 4 mx 64 mb 10gb dysk
Cena do uzgodnienia. Tel. 075/613 70
91 GG-8900320, e-mail- grzegorz502@
vp.pl
■ K750i nowy w sieci PLUS na gwarancji.
Tel. 609-736-489
■ Telefon Siemens C 75 + ładowarka.
Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 606-116-491
■ Monitor Miro, 17 cali, Faltron. Tel.
606-116-491
■ Konsolę PS2 (czarna) idealna na prezent. W zestawie: 2 karty pamięci, 2 pady,
kilka gierek. Konsola jest przerobiona (chip)
w pełni sprawna, czyta wszystkie płyty (EA
BIG). Cena 400 zł. Takie same z mniejszym
wyposażeniem na allegro o wiele droższe.
Tel. 606 682 427
■ Telefon komórkowy LG C3310 z klapką,
z zestawem głośno mówiącym, ładowarką,
kupiony w salonie. Cena: 180 zł. Tel.
512-227-352
■

Monitor CRT 17” marki Philips 107E.
Stan idealny. Cena: 120 zł, tel. 501519-316
■ Oryginalne głośniki do audi 90 tylne, są
w bardzo dobrym stanie, nic nie charczy,
nic nie trzeszczy. Tel. 697 380 346 GG
2641894
■ Tuner telewizji satelitarnej analogowy
firmy amstrad z pilotem 100% sprawny.
Tel. 697 380 346, GG 2641894
■ Nokię 3510i na części, cena za telefon
w całości 35zł, do tel. jest ładowarka
oryginalna, tel. nie włącza się. Tel. 697 380
346, GG 2641894
■ Sprzedam lub zamieni tubę ze wzmacniaczem, do wymiany jest prawdopodobnie
głośnik, bo przy większym watowaniu
dziwnie strzela Tel. 697 380 346 lub GG
2641894
■ SIEMENS CXT70 w dobrym stanie (ładowarka, zestaw słuchawkowy, instrukcja
obsługi). Cena 160 zł. tel. 600 727 261
■ Canon A430 4x optyczny 4 mln pix
Cena: 450 zł, tel. 603427055
■ Procesor nowy amd 3GHz pod socket a,
tel. 660-917-442
■ Kartę graficzną GeForce 6600 128MB
DDR PCI EXPRESS oraz kartę graficzną
GeForce 6600 128MB DDR, model
GV-NX66128DP na złącze PCI EXPRESS.
Cena 160zł. 603320692 admin@hgselectronic.net
■ Mixer 4 wejścia CD lub gramofonowe
,2 wejścia gramofonowe i 2 wejścia
mikrofonowe, efekty dźwiękowe, podsłuch
kanałów, korektor graficzny, stan bdb,
cena: 250 zł oraz wzmacniacz Yamaha
2x100w, tel. 075/7649316, lub 517900-425
■ Radio na kasety do golfa 4 lub passata
b5 b6, posiada kod pin zabezpieczający
oraz dokumenty, cena: 200zł, tel.514
429 751
■ Komputer: AMD Duron (tm) Processor
946 Mhz 128 Mb RAM monitor ULTRA 5
nagrywarka LG cd-rom LG i/ oraz uszkodzoną drukarkę HP DeskJet 850C, cena
do uzgodnienia, tel. 880 238 859
■ Konsola PS2 (stara większa buda, ponoć
jest lepsza, bo się tak nie grzeje i jest mniej
zawodna) W zestawie: 2 pady, 2 karty
pamięci, 12 gier. Jest przerobiona (chip)
w pełni sprawna, czyta wszystkie płyty (EA
BIG) Cena: 400 zł (porównaj z allegro) Tel.
691-794-855
■ Oryginalne radyjko MITSUBISHI na
kasety! Sprawne w 100% z kościami i z
wyjściem do anteny automatycznej! Cena:
100 zł, tel. 669 644 659
■ Nowy zasilacz ATX 350W/12cm Delta
DPS-350PB-2. Duży 12cm wentylator,
bardzo cichy. Cena: 55zł. Tel. 500 219 611,
e-mail: 500 219 611@wp.pl
■ Dysk do notebooka 20GB ATA 2,5”
Hitahi Travelstar.Używany,100% sprawny.
Gwarancja 1 m-c. Cena: 130zł. Tel. 500 219
611, e-mail: 500 219 611@wp.pl
■ Nową płytę główną Asus A8NE-FM.
Gniazdo 939.Cena: 180zł. Tel. 500 219
611, e-mail:500 219 611@wp.pl
■ Płytę główną Gigabyte GA-K8U Uli
M1689. Gniazdo 754. Jeszcze na gwarancji.Cena:150zł. Kontakt tel.: 500-219-611,
e-mail:500219611@wp.pl
■ Kserokopiarkę stan b. Dobry, tania w
eksploatacji (na pył węglowy) 500 zł. Tel.
075/643-27-61
■

MOTORYZACJA
Kupię
■ Auto cale lub uszkodzone, stan i
rok obojętny, lub przyjmę za wyzłomowanie. Tel. 783-043-706
■ Przyjmę lub kupię niedrogo
auto. Tel. 669-022-821
■ Forda escorta 1,6, rok. 1992 na
części za 300 zł. Tel. 605 383 009,
075/7533278 (po 20.00)
■ Nissana almera sedan 5 drzwiowy z
roku 96,97, tel. 603-749-802, subaru
libero 4WD - sprawny techniczne (aktualne
badania) zarejestrowany (nie warunek)- za
przystępną cenę. Ewentualnie inne rozsądne propozycje dotyczące samochodów
marki subaru. Oferty z numerem telefonu
na e-mail mmim@go2.pl, oddzwonię.
■ Opla corsę 1.2. Rocznik 1993-1996. Tel.
508-770-465
■ Każdą toyotę w cenie do 1000zł w
całości lub na części. Płatne od ręki, tel.
605-925-109
■ Peugeota partnera po 2003 r. diesel lub
HDI z fakturą VAT, 5-osobowy, bezwypadkowy, zadbany, tel. 609-658-790
■ VW Golfa 2 w dobrym stanie technicznym z gazem o pojemności 1800 cm3, o
mocy 82 kW/112 KM lub z silnikiem DOHC
16 V, tel. 692 951 706 e-mail: jgkurczak@
gmail.com
■ Zafirę lub Scenica min. 2003r.
Zadbany,mały przebieg, bogato wyposażony
i w b. dobrym stanie. Tel. 502 252 724
■ Samochody cale ,uszkodzone lub do
poprawek odbieram własnym transportem
z Jeleniej Góry i okolic (60 km) telefon lub
sms 0 515396594
■ Przyczepkę samochodową w stanie
dobrym najchętniej zarejestrowaną do 700
zł, tel. 605-925-109
■ Listwę boczną szeroką do golfa 2 z
1992 roku, potrzebuje tylko listwę od strony
pasażera), tel. 502 371 563, e-mail dykan@
interia.pl bądź na GG 9200900
■ Zdecydowanie każde auto, stan i rok
obojętny, tel. 889-177-436
■ Lewe lusterko sterowane mechanicznie
do B3 (kolor czarny), może być bez szkła,
ważne aby sterowanie było sprawne. Tel.
512-339-946
■ Auta, każdy model i rocznik, całe oraz
uszkodzone, tel. 516 34 64 94
■ Niedrogo przednią szybę do forda
escorta 1992/1993 wklejaną, tel. 511873-961
■ Przyczepy bagażowe, lawety i campingowe, mogą być do naprawy lub remontu
tel. 886-418-051
■ Katalizatory 1kg-220 zł, monolit 1kg160zl. Tel. 695 961 891
■ Silnik 2.0 ohc efi z WV, zdekompletowany, bez osprzętu, sam blok z głowicą, byle
się kręcił i nie był zatarty, stan obojętny,
mógł palić olej nie mieć ciśnienia - tanio!!
Tel. 501-577-044
■ Miskę olejową VW bora 1.9 tdi, tel.
00441 753534588
■ Oponę michelin mxv2 185\60 R14
82H nową lub mało używaną z zapasu, tel.
0604-421-335
■ Dwie opony 13 szerokość od 165-185
lub 4 sztuki e-mail: spaax@o2.pl
■ Stacyjkę do Citroena Ax i fotele przednie
do wersji 3 drzwiowej. Tel. 509 503 125
■ Wszelakie części do renaulta 5, e-mail:
kamil.ostas@wp.eu

■ Maskę do daewoo tico w dobrym stanie.
Tel. 609 064 254 cezary_a@poczta.fm
■ Rower dla dziewczynki w dobrym stanie.
rozmiar kol .16, tel. 509 759 452
■ Felgę 13 do golfa 2,3 lub jakiegokolwiek
VW. Czekam na propozycje. pomis8@wp.pl
075 717 22 35
■ Stare motocykle, części do nich i
literaturę. Tel. 0 604 295 320, e-mail:
rolf12@o2.pl

MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Forda fiestę 1980 w ciągłej eksploatacji, przegląd do końca roku,
cena: 700 zł, tel. 509-496-427
■ Mercedesa 190 2.3 benzyna,
pełna elektryka, ABS, wspomaganie, obniżony, nowe tłumiki, c.
zamek, 86 rok prod., cena: 3500
zł, tel. 609-653-054
■ Różne części do forda escorta
89 rok. tel. 663 782408
■ Audi B4 ,poj 2300, benzyna + gaz, rok
prod.1992/96, bordowy metalic, alufelgi,
pełna elektryka, ciemne szyby, garażowany,
zadbany, cena: 8500zł, tel. 507 988 543
■ Audi 100 cygaro 1983r. sedan, 1,8
+ gaz, srebrny, zarejestrowany, jeżdżący.
Cena do negocjacji. Dodatkowo sprzedam
wypoczynek 3+2+1, jasny tanio. Tel. 601
625 183
■ Audi 80 - 1800 ccm, 90 KM, Benzyna +
GAZ. Rok 1987 - składak. Centralny zamek,
autoalarm, szyberdach, spojler. Samochód
w ciągłej eksploatacji, bardzo oszczędny i
ekonomiczny - (trasa ok. 7,5 do 8 litrów,
miasto ok. 9,5 do 10 litrów - GAZU-LPG)
!!! Sprzedam - cena 2500,- do negocjacji.
Telefon: 505 117 171 lub 601 932 655
■ BMW 730 model E 38 z pełnym wyposażeniem rok produkcji 1995, lub zamienię
na inny, tel. 504 890 513
■ Citroena ax 11 tge, rok 1992, czarny,
przyciemniane tylne szyby, stan techn. b.
dobry, eksploatowany przez kobietę. Cena:
2 700 zł. Tel. 601954177
■ Daewoo lanosa, 1.5 z instalacją gazową,
seran, zielony metalik, zadbany, dobrze
wyposażony, cena: 8900 zł, tel. 0603080-888
■ Daewoo matiz joy rok prod. 1999 ,
brązowy metalik, przebieg: 99.000 km,
drugi właściciel, elektrycznie otwierane
szyby, el. regulacja świateł, blokada skrzyni
biegów. Stan bardzo dobry. Jelenia Góra,
tel. 889 668 875, cena: ok. 7 000 zł - do
uzgodnienia!
■ Fiata cinguecento 700; 1996 r, przebieg: 99 000, kolor niebieski metalik (blue
laser), autoalarm centralny zamek na pilota
blokada skrzyni biegów RO opony zimowe,
dzielona tylna kanapa, bezwypadkowy Tel.
601 582 597
■ Fiata 126p z 1989 roku. Silnik i karoseria w bdb stanie, brak rdzy. Uszkodzona
skrzynia biegów. (koszt sprawnej na skupie
to około 50zł) Poza tym auto w 100%
sprawne. Rozrusznik w stacyjce, dodatkowe
światło stopu. Informacje: 691368008,
numis@plusnet.pl
■ Fiata seicento fun 900, rok 2001, przebieg 46 700 km. Pierwszy właściciel, nie
palący, kupiony w salonie, bezwypadkowy,
garażowany, zadbany, serwisowany, kolor
niebieski metalik. Posiada: immobiliser,
szyby atermiczne, tylne szyby uchylne,

RM Clarion, zderzaki w kolorze nadwozia
dwa komplety opon. Cena: 9 900 zł. (do
uzgodnienia) Tel. 602 48 41 32
■ Fiata seicento hobby, 1.1, 1999r, 80 tys
km., stan b.dobry, złoty metalik, poduszka
pow. kierowcy, wspomaganie kier., dzielona
tylna kanapa, cena do negocjacji: 6 500 zł,
tel. 609 150 241, e-mail: wiarus0@op.pl
(wyślę zdjęcia)
■ Fiata uno w bardzo dobrym stanie, tel.
695-299-394
■ Fiata 126p rok prod. listopad 1999,
pierwszy właściciel serwisowany, garażowany, kolor żółta ambra, przebieg 140000 km,
nowy akumulator, alternator, rozrząd, resor,
pompa paliwowa itp. Przegląd ważny do 11.
2007r. Tel. 696 314 165- Gliwice
■ VW bora 1.6 16v benzyna, rok produkcji
2000, przebieg 102 tys km, srebrny metalik, bezwypadkowy, kupiony w salonie, garażowany, pierwszy właściciel, serwisowany
w ASO, limitowana seria zestawy radiowego
marki ‘Blaupunkt’ ze zmieniarką, 10 płyt
CD, alufelgi+ komplet opon zimowych, c.
zamek+ alarm, właściciel niepalący, stan b.
dobry! Cena: 25,000 zł, tel. 604 424 126
■ Forda escorta 91r., 1.4 benzyna +LPG
centralny zamek, szyberdach, przyciemniane tylne szyby nowa skrzynia biegów
przegląd i OC do września 2007. Cena do
uzgodnienia. Tel. 510 238 499
■ Forda escorta XR3i cabrio All White. Rok
prod. 1989. Przebieg 175000km. Silnik
benzynowy 1.6l 90KM. Auto przejeździło w
swym życiu tylko jedną zimę. Najbogatsza
wersja Escorta: ABS, elektrycznie ogrzewane: tylna i przednia szyba oraz lusterka.
Elektrycznie otwierane przednie szyby,
elektrycznie regulowane lusterka boczne,
elektrycznie otwierany dach, skórzane fotele, halogeny-szperacze. +48609722567
lub pablos@post.pl
■ Forda escorta XR3i cabrio All White.
Rok prod. 1989. Przebieg 175000km.
Silnik benzynowy 1.6l 90KM. Auto przejeździło tylko jedną zimę. Najbogatsza wersja
escorta: ABS, elektrycznie ogrzewane: tylna
i przednia szyba oraz lusterka. Elektrycznie
otwierane przednie szyby, elektrycznie
regulowane lusterka boczne, elektrycznie
otwierany dach, skórzane fotele, halogeny-szperacze.Tel. +48609722567, lub
pablos@post.pl
■ Forda fiestę z 1993 roku, kolor wiśniowy
metalik, nowy akumulator, nowe klocki hamulcowe, radio + głośniki, bardzo zadbany.
Cena: 3.400 Tel. 516204725
■ Forda mondeo, rocznik 1996, silnik 1,8
l, kolor ciemno-niebieski, stan dobry, cena
6000 zł. Tel. 504 453 776
■ Forda fiestę chianti, 1995 r., śliwkowy
metalic, przebieg 93 000 km, pojemność silnika 1300, 50KM, ekonomiczny,
2 poduszki powietrzne, wspomaganie
kierownicy, kubełkowe fotele, sportowe
zawieszenie, obniżony, el. otw. bagażnik,
oryginalne radio Ford, zadbane wnętrze, nie
wymaga wkładu finansowego. Auto godne
uwagi. CENA 4200 zł do małej negocjacji
Tel. 075/76-94-588
■ Forda Escorta, rok 1995, 16-16V, jasnowrzosowy metalik, sedan, klimatyzacja,
elektr. szyby, centralny zamek, radiomagnetofon, 2xair bag, stan bardzo dobry, cena: 4
tys. zł + opłaty. Tel 508-492-100
■ Forda fiestę, poj.1,3 benz. rok prod.
1995. stan silnika i zawieszenia bardzo
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najnowsze oferty:

1. Cieplice, Orle, 2-pok, 39m2, środkowe, II-piętro, 135.000
2. Umeblowana parterówka z poddaszem użytk., 115m2, 520.000
3. Cieplice, nowe budownictwo, dwupoziomowe, 4-pok, 240.000
4. Osiedle nowych bliźniaków, 180m2 jeden segment, 364.000
5. Tylko 150.000, 63 m, 3-pok, Cieplice
6. Ładny, przedwojenny domek, 4 km od centrum 260.000
7. Karpacz, parter, 90 m, 155.000 „Nkop”
8. Śródmieście, 3-pok, II-piętro, 150.000
9. Sobieszów, willowe poddasze, 230.000
10. Do wynajęcia lokal handlowy, 72 m, Zabobrze 2.500 zł
11. Cieplice, 3-pok, I-piętro, 74m2, 197.000
12. Centrum, do wynajęcia lokale usługowe, 35 zł/m2
13. Ok. Karpacza, nowa, komfortowa parterówka, 560.000
14. Cieplice, 101 m, kamienica, 180.000, ok. Pl. Piastowskiego
15. Zostały trzy nowe apartamenty w centrum, 72 i 78m2
16. Za lotniskiem, 2-pok, 53 m2, 99.000
17. Mysłakowice, 3-pok, 61 m2, 135.000
18. Zabobrze I, 3-pok, 43m2, 135.000
19. Nowe mieszkania 59-101m2 w cenie 2.900 zł/m2
20. Wojków, atrakcyjne mieszkanie 2-pok, 145.000

„Valdi”oferuje zakupy na telefon

nasza oferta obejmuje artyku³y
spo¿ywcze, alkohole,
karty telefoniczne,
itp.

Zamówiony towar dostarczamy do
klienta, a koszt dowozu na terenie
miasta przy zamówieniu do 50 z³
wynosi 4 z³. Powy¿ej 50 z³ dowóz
bezp³atny. Koszt dowozu towaru
poza granice miasta jest do
negocjacji.
Us³ugi dowozu realizujemy
od pon.- sob. w godz.
8.00 - 18.00

Zamówienia internetowe

Tel. 075-64-35-493
sms - 603-055-948

realizujemy w dniu nastêpnym.

Na ¿yczenia klienta wystawiamy faktury VAT.

e-mail: zakupy-na-telefon@wp.pl

sprzedaż
montaż
serwis anten

do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

M

Y

CM

MY

Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)
CY

CMY

K

tel. 0-75 644 50 80
kom. 0-603 070 890

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

Centrum Usług Finansowych
CUF KREDY
TY
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części

+ MONITOR ACTINA 19”
WIDE L935N-W LCD CZARNY 679 zł

Razem 2228 zł

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

ZESPÓ³ SZKÓ³
TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH

Najnowsze gry 3D

OBUDOWA ATX 350W PFC USB/Audio
PENTIUM Dual Core 2x2.8GHz/2x2MB/800
INTEL i945 LGA 775 ( (PCX/DZW/GLAN/SATA/DDR2)
DDR2 512MB PC4200 (533MHz)
Radeon X1600PRO256MB DDR2/128bit TV/DVI PCI-E
80GB 7200RPM SATA
DVD-RW x16
PS/2 standard
PS/2 optyczna
Cena zestawu: 1 549,00 zł

tutaj kupisz
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UWAGA! UWAGA! NOWOŒÆ!!!

4:21:54 PM

Grupa ITI

ul. Sudecka 10 Jelenia Góra
tel.+48 075 646 60 50
www.nkop.com.pl
EDY T Y

10/5/06

Prowadzi nabór do szkół na
rok szkolny 2007/2008
Czekamy na Ciebie, tylko u nas
znajdziesz coś dla Siebie!!!
Tel/fax 075/7553060
Szczegóły
na portalu

tel. 606333435, 604241422

KOSIARKA TURBO PRO 50 S COMBII

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

AUTO KOMIS

ALF
A

Firma DSE Draexlmaier
Systemy Elektryczne Sp z o.o.

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

- Wykształcenie minimum podstawowe
- Umiejętność pracy w grupie
- Zdolności manualne, dokładność
- Dyspozycyjność (praca w systemie 3 zmianowym)

Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

ROWERY

Oferujemy:

CZÊŒCI
SERWIS

- Umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu.
- Rzetelność i terminowość wypłat
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z działem personalnym pod numerem telefonu: 75-38-939
lub składanie ofert w siedzibie firmy przy
ul. Spółdzielczej 45 w Jeleniej Górze

AUTO - CAMPING PARK
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

gwar

:
jemy
antu
w

tó

kosz
żadnych

odsetki 0%
PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb
Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra
tel.kom. 601918486 – Artur Wior

wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

RATY prawdziwe 0%
ARTA sklep rowerowy
Jelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
tel. 075 641 89 09

Promocja raty 0% dotyczy rowerów: KELLY'S, KROSS, UNIBIKE,
GALAXY na sezon 2007 nie obiętych innymi promocjami

Ogłasza nabór pracowników do pracy na stanowisku:

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 kwietnia 2007 r.

18

REKLAMA
Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
tylko u nas wiele atrakcyjnych ofert
pracy doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę i jak legalnie
podjąć pracę za granicą!! złóż swoje
cv już dziś nie pobieramy żadnych
opłat za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl
tel. kom. 0 608 553 783

HURTOWNIA OPON

ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

Biuro: ul. Bankowa 36
58-500 Jelenia Góra
Magazyn:+48 075 764 83 16 kom. 0692 481 627

Fabryka Papieru Piechowice S.A.

Ul. Tysiąclecia 49
58-573 Piechowice
Tel. 075/7547818

zatrudni na stanowisko:
elektryków
elektroników
elektromechaników

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe,
- kilkuletnie doświadczenie pracy w zawodzie,
- uprawnienia SEP minimum do 1kV,
- mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń
dźwigowych.

CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe
Zapraszamy: Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 10.00-14.00
ul. Szkolna 8/9 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 075 76 76 089, e-mail: izyscentrum@o2.pl

UWAGA, UWAGA!!!

Wielki Kiermasz
SPECJALNY KOMUNIKAT DLA LUDZI OSZCZÊDNYCH. WIELKI
KIERMASZ NOWEJ TANIEJ ODZIE¯Y, OBUWIA I SPRZÊTU AGD ZAPRASZA NA SUPER WYPRZEDA¯, OTWARCIE NOWEGO SKLEPU
2 0 - MARCA (WTOREK) JELENIA GÓRA UL. SOBIESKIEGO 14

HITY TYGODNIA:

- koszulka mêska 7,99z³/szt - spodnie dresowe 8,99z³/szt
- bluzka damska 6,99z³/szt - skarpety d/m 0,70z³/szt
- œcierka jedyne 0,99gr/szt

Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia na miejscu.

zapraszamy dzieci do 10 lat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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dobry, blacharka do remontu. Cena do
uzgodnienia, tel. 607-509-628
■ Forda fiestę 1.8d, 91r, sprowadzoną
niedawno, zadbaną, eksploatowana przez
I właściciela od nowości, 5 biegowa,
ekonomiczna, org. hak, lakier, stan ogólnie
bardzo dobry. Cena: 2100zł, lub zamienię na
kadeta golfa II, chętnie automatic lub inne
propozycje, tel. 889177436
■ Forda escorta 1,8 D combi rocznik
`92, sprawny technicznie, przegląd i OC
do końca czerwca, cena: 400 PLN . Tel.
783 171 426
■ Forda mondeo 2003 2.0 TDCI, 115
KM, 75000 km, 4xpoduszki powietrzne,
kolor platinium metalic, ABS, el. szyby
przód, elektryczne lusterka, climatrnic,
alufelgi 16 cali, centralny zamek, radio
CD, wspomaganie kierownicy, komputer
pokładowy, podgrzewana przednia szyba
lusterka i spryskiwacze. Pierwszy właściciel, kupiony w salonie, książka serwisowa,
garażowany, faktura vat. Cena: 39000, tel.
600-385-81
■ Forda Mondeo 94r.1.6 16V.Tel. 607728-190. Mała Kamienica 10
■ Forda galaxy 2.0, rok 1996. Przebieg
153 tys.km. Ciemnozielony metalik. 7
siedzeń, przednie obracane. ABS, klimatyzacja, ogrzewana podłoga, alufelgi, przednie
poduszki, elektrycznie podnoszone szyby,
bezwypadkowy, zarejestrowany i ubezpieczony. Po wymianie olejów, płynów i filtrów.
Radioodtwarzacz. Tel. 764 86 60; 609 042
643. e-mail:cezar@dami.pl
■ Forda siera 1984r 2000 poj. w całości
lub na części, niebiesk, centralny zamek,
w ciągłej eksploatacji, uszkodzony prawy
przedni kielich, cena: 600zl do uzgodnienia,
tel. 669-367-277
■ Forda transita pilnie. Tel. 509-939873
■ Hondę civic sedan 1.5, rocznik 1991,
srebrny metalic, wygodna ze wspomaganiem. Tel (075)6431851 wieczorem.
■ Hondę concerto, zarejestrowaną, tel.
507-930-010
■ Hyundai S-coupe. Stan bardzo dobry,
od pół roku zarejestrowany w Polsce. Rok
produkcji 1995. Tel. 697094233
■ Jawę 350 TS, srebrna, 89 r., ubezpieczona, na chodzie, instalacja 12V,
owiewka, kask, nowy akumulator, sprzęgło
do wymiany, drugi silnik na części, cena:
1100 (do negocjacji ). Tel. 506 422 519,
Jelenia Góra
■ Mazdę 323 kombi 1994r. stan dobry,
nowa na gwarancji, gaz, niecały rok w Polsce Tel. 626536720, lub 075/6429397
■ Mazdę 626 nowszy model 92 r. z gazem
1,8, tel. 603-439-464
■ Mazdę xedos poj.1,6 16v, rok 1997, kol.
czarny, alufelgi, klima, centralny zamek,
elektryczne lusterka i szyby, poduszki
powietrzne, CD, komplet opon zimowych.
Cena: 17.000 zł. tel. 075/7174792
■ Mercedesa c-220 diesel. 1996 r. ,
elektryczne szyby i lusterka(podgrzewane) ,
ABS , zamek otwierany na podczerwień, klimatyzacja, 2 poduszki, komputer, przebieg
200 tys., kolor biały, tel. 511-414-895,
e-mail mybox1979@o2.pl
■ Mitsubishi eclipse, r. prod.1996, poj.
2000, benzyna, zielony metalic, el. szyby, zadbany, cena: 22.500zł, tel. 692 684 282
■ Motorower romet stan dobry. Wyskakuje tylko trzeci bieg, motor na chodzie

zarejestrowany, cena: 700 zł, tel. 503303-089
■ Nissan almera sedan 97 LPG 3-letnie.
150 tys. km., niezawodne spalanie w
mieście w granicach 8/9 l/100 km, cena
? Zobacz auto, wypróbuj, to wtedy podam
cenę, tel. 669-975-750
■ Opla astrę kombi 1991/1992 rok,
wspomaganie, centralny zamek, relingi
dachowe, kubełkowe fotele, biały, 198.000
km, do rejestracji, tel. 504-259-928
■ Opla zafira 2006r 1.9 CDTi 150KM PACK
COSMOS, czarny, nowy model, 13 300 euro
+ VAT, Tel. 0033614984940 Francja
■ Opla kadeta rok prod. 1997, w ciągłym
użytkowaniu, cena: 800zł. Tel. 693349-634
■ Opla astrę kombi 1992 rok, wspomaganie, centralny zamek, tel. 504 259 928, do
rejestracji, relingi dachowe
■ Opla kadeta hatchbak, 90, nowe części ze sklepu: pompa wody filtr paliwa,
uszczelka pod głowica, nowy rozrząd świece
żarówki blue Philips, aufio JBL_radio z CD.
zrobione w lutym br. nadkola u blacharza.
letnie michelin nowe po jednym sezonie
zimowi używki stan b dobry. San całego
auta super, tel. 501-567-166
■ Przyczepkę towarową z plandeką.
Zarejestrowana w dobrym stanie. Cena:
1500 zł. Tel. 502-252-724
■ Peugeota T 605 Wszystkie części z demontażu V6 3.0 24V, Tel. 698-500-249
■ Peugeota 205 look, silnik 1.1, przebieg
77 tys. 3 drzwiowy, do lekkich poprawek
lakierniczych. Kontakty: GG 2298086. Auto
nie jest eksploatowane cały czas
■ Renault 19, rok 1990/92, kolor biały,
disel, dwudrzwiowy. Stan dobry. Posiada
OC i AC, tel. 662153058
■ Renault 19, ekonomiczny, zarejestrowany, diesel, tel. 507-930-010
■ Renault espeace 2.2 kat, rok 1994,
stan silnika b. dobry, karoseria dobra, elek.
szyby i lusterka, klima,7 miejsc, radio.
Uszkodzona elektryka, stoi w Niemczech,
kontakt: koszyk.abe@op.pl
■ Renault 19. (diesel) stan techniczny
dobry, samochód zadbany od kobiety,
posiada OC i AC. Bardzo ekonomiczny.
Data pierwszej rejestracji 92 rok. tel.
662-153-058
■ Renault trafic, bardzo tanio, tel. 669423-322 lub tylko wieczorem 075/71831-43
■ Seata ibizę 1.9 tdi, r. prod.2001,
przebieg 143.000 km, srebrny metalic,
3-drzwiowy, klimatronic, el. szyby, zadbany,
cena: 20.000 zł, tel. 692 684 282
■ Skodę fabia comfort1, 4 MPI 2001 r.
110 tys.km., srebrna, kupiona w salonie ks.
serwisowa 2xpoduszka el. Szyby, c. zamek,
komputer, alarm, ABS, wspomaganie, garażowana, pierwszy właściciel, stan idealny.
Tel. 502605227
■ Skodę 105 S, rok 1984, nowy silnik - na
dotarciu, OC i przegląd techniczny lipiec
2007. Tel.075/64 35 143
■ Ssenic 2004 r BEZW YPADKOW Y, cena:7800 euro + VAT, Tel.
0033614984940
■ Toyota corolla liftback, r89, czerwona,
przebieg 250tyś, 75 kM, Radio +CD
+4 głośniki,ubezpienie i przegląd do
29.10.2007, 2 kpl. opon, 2kpl. dywaników,
w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator,
błotnik przedni do poprawki lakierniczej,

tarcze hamulcowe przednie do wymiany.
Cena 2500,- do negocjacji tel. 506 422
519 Jelenia Góra - Kamienna Góra
■ Suzuki vitara 1600 16v, 3 drzwiowy,
blaszany dach, rok prod. 1995, przebieg
126 tys. km. Centralny zamek, elektryczne
szyby, hak holowniczy, elektryczne lusterka,
nowe opony zimowe. Wymieniony pasek
rozrządu. Cena: 13.500 zł, kontakt: Krzysztof, tel. 502 356 504
■ VW polo 1.0 benzyna, 1987 rok, coupe
fox, wnętrze od GT, dużo nowych części,
kompletny sportowy wydech, oryginalny
przebieg 93 tys km, auto kupione w Niemczech od starszej kobiety, ubezpieczone i
zarejestrowane, stan idealny, dużo dodatkowych części. Tel. 602684850
■ VW polo 83 r stan tech. b. Dobry, cena:
600zł brak oc, tel. 889177436
■ VW golfa III 1,8 benz. 90 KM , 92 rok.
Sprowadzony z Niemiec. Rok zarejestrowany w kraju. Alu BBS, centralny zamek, szyber
dach, sportowe zawieszenie, granatowy.
Cena: 5500 zł, tel. 501 249 227
■ VW golfa 3, diesel 5 drzwiowy, niebieski
met., alufelgi, elektryczne szyby, lusterka,
alarm stan idealny zarejestrowany bez
wypadku, oryginalny lakier rok 92, tel.
609-437-664
■ VW golfa2 poj.1.3 1988 r., biały, zadbany
kontakt: 0669-392-924
■ VW golfa 3 diesel 5 drzwiowy niebieski
met. alu felgi elektryczne szyby lusterka
alarm stan idealny zarejestrowany bez
wypadku oryginalny lakier rok 92 tel.
0609-437-664
■ VW golfa2 poj.1.3 1988r biały, zadbany
kontakt: 0669-392-924
■ VW passata kombi 1.8 GT 1990r. Biały,
ABS, centralny zamek, alarm, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, podgrzewane
przednie siedzenia, przyciemnione tylne
szyby, welurowa tapicerka, relingi dachowe,
zadbany. Tel. 607 806 109
■ VW golfa II poj.1/8 rok pr.89 benzyna
ważny przegląd do marca, stan dobry cena
1800 zł, tel. 604757982
■ VW golfa II, 1888 r., poj. 1,3, biały, bezwypadkowy ,zadbany, nie wymaga wkładu
finansowego .Tel:669 392 924
■ VW golfa2, 3 drzwiowy, rok pr. 1991,
szary metalic, hak, szyberdach, el.
światła, dodatkowe opony letnie. Stan
silnika bardzo dobry, ogólny dobry.
Cena: 3600zł do uzgodnienia. Tel.
514-579-855
■ VW golfa III - 95r -silnik VR6 - 2,8cm3
- przeb- 76tyś-czarny , 3 drzwiowy,
pełna elektryka, el. szyby, lusterka,
szyberdach, centralny zamek + pilot
(funkcja otwierania i zamykania szyb z
pilota lub kluczyka), klimatronic, ciemna
tapicerka, fotele kubełki, tylna kanapa
dzielona, alufelgi, auto na chodzie, do
drobnych poprawek blacharsko-elektr
(kosmetyka), cena do negocjacji, lub
zamiana na mały samochód dla kobiety- np. seicento. Jelenia Góra -tel. 691
328 832
■ VW golfa III 93r.1,8 benzyna, przebieg152 000km, zarejstrowany, opłacony
przegląd i oc, czerwony,5-drzwiowy, wspomaganie, el. szyberdach, stan bdb. Tel.
695-604-934, cena: 6500zł
■ VW polo kombi, 82 rok za 650zł,
brak opłat, na chodzie, stan dobry, tel.
889-177-436

Renault 19, rok 1991, kolor srebrny,
auto posiada elek. szyby przednie regulowaną kierownice, regulację fotela góra dół,
cen. zamek. stan dobry, cena: 2800 zł do
negocjacji. tel. 889-765-664
■ VW passata 1,9 TDI limuzyna, rok 2001,
130 KM, przebieg 211 tys., kolor ciemny
grafit metalik, siedzenia welur jasny, ABS,
ASR, klimatronic, radio CD (JVS), Airbag x
2, elektryka bezwypadkowy, stan b. dobry,
cena: 38.500 zł, tel. 075/7132-216, lub
601-85-21-89
■ VW polo SDI 1,7 1997/98 rok, przebieg 123.000 km. Bezwypadkowy, serwisowany, 3-drzwiowy, żółty. Średnie zużycie
ropy w okresie 3,5 lat: 5,1/100 km.
Immobiliser, wspomaganie kierownicy,
2xairbag, R/O - panel, koła z ogumieniem
letnie i zimowe. Jelenia Góra . e-mail:
kossa_1@interia.pl
■ VW golfa 3 z końcówki 1994 roku, 1,8
benzyna (96KM) z klimatyzacja. 2x airbag,
el. lusterka, kolor fioletowy. Robiłem w nim
nagłośnienie. Cena 9500 zł (do negocjacji),
tel. 691-063-926
■ Alufelgi z oponami letnimi roz.
195/50R15 82H stan bardzo dobry. Tel.
0500-289-971
■ Części do fiata tipo! Jelenia Góra tel.
0608-413-912
■ Silnik do fiata 126p,z 88 roku, kompletny z alternatorem i nowym sprzęgłem
- 120 zł. skrzynie biegów + rozrusznik w
pełni sprawna - 50 zł. fotele lotnicze dwa
komplety, cena 50 zł za jeden komplet.
skrzynia głośnikowa z sześcioma głośnikami na tylne podszybie - cena 50 zł. kom
888-224-741
■ Zderzak do poloneza 82 cena do uzgodnienia przód i tył z belka orz szybkę tył tel.
0515453589
■ Części do mazdy 626 hatchback 93
rok, silnik, skrzynia, tylnia klapa, prawe
drzwi...itd. Atrakcyjne ceny Kontakt: 502
594 420
■ Części opel kadet :komplet siedzeń
(przednie i tylne), centralny zamek +alarm,
skrzynia biegów (5) i inne...- ceny do
uzgodnienia tel. 0508 304 820
■ Różne części z demontażu 889 177
436
■ Nowe turbosprezarki .Tańsze o 30%
niż w serwisie 1 rok gwarancji ,faktura vat
tel.607 570 447
■ Części do seata 1992 drzwi ,tylna
klapa ,pompka paliwa mój numer tel.
0888-579-344
■ Alufelgi do forda eskorta 15 ładny wzór
4szt. cena 500zł tel.504-33-43-80
■ Wszystkie części z demontażu do mazdy
323f 89-94 r. Części blacharskie i mechaniczne, silniki 1,6 16v i 1,8 16v, skrzynie
biegów itp. Posiadam kilka takich mazd. Tel.
504-554-515, lub GG: 8565169
■ Rozrusznik VW 1.6 TD sprzedam sprawny za 170 zł e-mail: spaax@o2.p l
■ Używane opony continental contact
13 165/65 77T, 2 sztuki. Bieżnik 5 mm.
Cena po 30 zł/szt. Sprzedaję wyłącznie
komplet. Tel. 880 430 438, Jelenia Góra
Sobieszów.
■ Sprzedam 4 opony letnie 175/70/R13
w dobrym stanie 40zł/szt., tel. 693 807
617 Piechowice
■ Dwa maluchy na części. Obydwa nie na
chodzie , transport we własnym zakresie.
Tel. 607 660 819
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■

Chcesz zamieœciæ reklamê

w naszej gazecie Jelonka.com !?
Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:
JACEK
508 082 888 marketing@jelonka.com

JAKUB
693 800 490 kuba@jelonka.com

SEBASTIAN
697 740 731 sebastian@jelonka.com

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Klonowica 9)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów ( wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana],
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)
Części forda fiesty, citroena ZX, VW
passata B3, golf I; II, mercedesa 407
i inne. Różne części z demontażu, tel.
889177436
■ Części z demontażu forda sierra 1984
r, 2000 poj., niebieski, tel: 669 367 277
lub GG:7558350
■ Pług dwuskibowy w dobrym stanie za
650zł. Tel. 075/7242688
■

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 kwietnia 2007 r.
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OG£OSZENIA

MOTORYZACJA
Zamienię
■ BMV e-30 z 1990 roku na diesla. propozycje na emeil;harold2@poczta.onet.pl
■ Opla kadetta w sedanie 1997 rok poj 1,8
na chodzie troszkę blacharka do poprawek
ale ogólnie autko w dobrym stanie na inne
auto, tel 7139-009 lub 664 221 469 i
GG 992760
■ Peugota 206/2000/ na terenowy np.
suzuki vitara 0602735213 lub e-mail:
w.phu@chello.pl
■ VW golfa 1988r kol. biały, poj.1300
zadbany, nie wymaga wkładu finansowego
na inne auto.Tel. 669 392 924
■ VW golfa 3, rok 1994, poj.1,4, granatowy
szyberdach, zadbany, zamienię na busa. Tel.
517 525 774. Pieczowice
NIERUCHOMOŚCI
Kupno
■ 2-pokojowe, ok. 40 m, centrum
lub Zabobrze, bez pośredników.
Tel. 502-135-092
■ 1 - 2 pokojowe mieszkanie do 40 m2.
Najlepiej centrum lub okolice małej poczty.
Beata Tel. 0692-231-260
■ 3 pokojowe w Jeleniej Górze, Centrum lub Zabobrze, do 150 tys. telefon.693348894 lub 661412441
■ 3-4 pokojowe na Zabobrzu w rozsądnej
cenie i bez pośredników .tel 504 251 311
■ 2,3 pokojowe do remontu lub nie. Tel.
0602-764-597
■ 3-4 pokojowe lub połowę domu w Jeleniej Górze Sobieszowie lub w Piechowicach.
Bez pośredników. Tel. 0662 197 021
■ 3-4 pokojowe w centrum JG(willowe
lub kamienica), może być do remontu. Tel.
0 602 49 49 18
■ Działkę budowlaną w okolicy Jeleniej
Góry. tel. 0605 030 050 e-mail: kossa_1@
interia.pl
■ Mieszkanie ok.50m2 w Jeleniej Górze
tel. 0603 97 67 65
■ Nieduże mieszkanie Tel. 0603-454-233
■ mieszkanie w Jeleniej Górze lub okolicach 2,3 pokojowe ok 60m2. W dobrym
stanie. Tel. 0602-764-597
■ Działkę budowlaną w okolicach Jeleniej
Góry. tel. 0605 030 050
■ 3-pokojowe w Jeleniej Górze do remontu. Bez pośredników. Kontakt 0662
197 021
■ mieszkanie 40-50 m2 z CO w Jeleniej
Górze lub bliskiej okolicy. Może być do
remontu. Tel. 0691 328 832
■ Pół domku w Piechowicach, Sobieszowie, Cieplicach lub Podgórzynie. tel.
0691-050-250
■ Kawalerkę do 30 m” najchętniej Jelenia
Góra - Maciejowa ewentualnie Zabobrze w
rozsądnej cenie bez pośredników może być
do remontu Tel. kom. 0605-180-519
■ Działkę budowlaną w Piechowicach,
Górzyńcu, Michałowicach lub Jagniątkowie
o pow min 1000 m2 , z widokiem na góry
tel. 0606-405-109
■ Mieszkanie - minimum 2 pokoje. Najchętniej centrum lub Zabobrze. olenkamala@interia.pl
■ Mieszkanie 2,3 pokojowe w Jelenij
Górze 606100545 Najlepiej we wspólnocie
mieszkaniowej Może być nowe lub do
remontu. adams1@o2.pl
■ Działkę w okolicy Jeleniej Góry. Tel.
0691 185 727

Mieszkanie 2-3 pokoje w Jeleniej Górze
- bez pośredników - może być do małego
REMONTU tel. 0608-353-749
■ Garaż na Osiedlu Orlim. Kontakt tel.
075 64074650
■ Działkę bud. do 60 tyś w Jeleniej Górze.
Proszę o kontakt tel. 0887-092-486
■ 2-3 pokojowe Jelenia Góra i okolice
cena do 120 tys. tel. 0663-723-961 lub
0665-208-217
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze minimum
2 pokoje - najchętniej centrum miasta lub
Zabobrze. Transakcja pod koniec kwietnia
2007. proszę o oferty na adres mailowy :
olenkamala@interia.pl
■ Prywatnie działkę budowlaną lub siedliskową w bliskich okolicach Jeleniej Góry
z widokiem na góry. Proszę o sms lub
e-mail z telefonem i propozycja Daniel
601730325
■ Kupię mieszkanie NA PARTERZE w
centrum Jeleniej Góry. Tel. kontaktowy tel.
0500-183-198
■ Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe bez
pośredników w Jeleniej Górze. Może być do
niewielkiego remontu. Tel. 0608-353-749
■ Mieszkanie 2-pokojowe w jeleniej górze.
Bez pośredników. Ok.42-50 m2. Tel. 0667
21 98 98 - po godz.16
■ Dom lub mieszkanie bez pośredników w
Jeleniej Górze lub okolicach do 200.000 zł
0661-304-514
■ Połowę domu (podział w pionie)lub
szeregówkę w Jeleniej Górze lub okolicy.
Poważne oferty -bez pośredników !!!- tel.
507 844 292 po 16.00
■ Mieszkanie do remontu, najchętniej
Jelenia Góra -Cieplice. Tel. 0787-103-901
■ Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe około 50
m2 na Zabobrzu Tel. 603 97 67 65
■ Duży dom min. 250m2 w Jeleniej
Górze lub okolicy. Bez pośredników.
tel.663-89-99-02, e-mail: pawel_wos@
interia.pl
■ Mieszkanie do remontu 1-2 pokojowe,
może być zadłużone, bez pośredników. Tel.:
0510-478-076 po godz.18:00
■ Mieszkanie 2-3 pokoje - bez pośredników w Jeleniej Górze. Tel. 0608-353-749
■ Kawalerkę na Zabobrzu lub w centrum,
może być do remontu, lub po kapitalnym
remoncie:) BEZ pośredników. Tel. 0660054-265
■ Mieszkanie lub dom do 100tys w
odległości max. 20 km od Jeleniej Góry.
Kontakt: tusia3108@op.pl
■ Mały domek trzy lub cztero-pokojowy
w okolicach Jeleniej Góry może być do
niewielkiego remontu mój adres e-mail:
Agnesss833@interia.pl
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry,34 pokojowe, ponad 60m2,moze być do
małego remontu w cenie do 200tys,bez
pośredników tel. 0880-585-092 lub 075
6474897
■ Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe najlepiej
Zabobrze III lub, centrum po remoncie
koniecznie ostatnie 4 piętro. Tel. 0606405-109
■

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie 700 m. kw, działka 2100
m kw, hale produkcyjne, chłodnie,
pom. biurowe i socjalne, rampy,
tel. 075/647-36-73

Sprzedam eksluzywne pół bliźniaka o
powierzchni mieszkalnej 129m2. Wykończenie w wysokim standardzie. Zabudowa
kuchenna ze sprzętem AGD pozostaje w
cenie. tel.0508-240-832
■ Dwupokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze do wprowadzenia. Blisko centrum, niski czynsz, nie wymaga remontu.
tel.0508-240-832
■ Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym
remoncie blisko centrum. Tel. 0600219-019
■ Mieszkanie na pierwszym piętrze z
pięknymi widokami na góry, 3 pokoje,
nowa łazienka, kuchnia z meblami i wyposażeniem w cenie Super lokalizacja tel.
0606-405-109
■ Dom z 8 pokojami do wynajmu malowniczo położony, działka 700 m2 tel.
0606-405-109
■ Ładne mieszkanie w Cieplicach, blisko
Palcu Piastowskiego. Mieszkanie po remoncie, z meblami w zabudowie w kuchni.
tel. 0606-405-109
■ Rozkładowe 3 pokoje, oddzielnie łazienka i wc -66 m2. Cena 185000 zł. Tel.
0691-210-677
■ Komfortowe mieszkanie dwupoziomowe
w Piechowicach 105m+antresola nowe
budownictwo kontakt tel. 0605-449-514
■ 4 pokojowe mieszkanie w Cieplicach,
75m2. Tel. 0509-223-976
■ 2-pokojowe mieszkanie przy ulicy
Wolności, wymaga remontu. Tel. 079222-06- 06
■ Sprzedam ładny dom na Czarnym o
pow.220m2 leżący na działce 1450m2
do zamieszkania. Termin wyprowadzki 1
m-c. Cena 330.000zł. Więcej informacji
0693-056-760
■ Mieszkanie o pow. 41m2 w Mysłakowicach przy ul. Jeleniogórskiej na
3-cim piętrze (ostatnim )przedwojennego
dużego budynku wielorodzinnego tel.
0792-22-06- 06
■ Murowany garaż przy ulicy Szewskiej.
Cena 13tyś.tel. 0603-442-737
■ Dom na obrzeżach miasta Tel. 0607
100 235
■ Mieszkanie dwupoziomowe, 70 m
kw., blisko centrum. Cena 220 tys. zł. Tel.
0516-493-615
■ 3 pokojowe w cieplicach 230 tys. z
garażem. więcej info: http://www.dabrowska-nieruchomosci.pl tel. 0607-729-565
■ Komfortowe 3-pokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze. 66m kw., łazienka i wc
odrębne, szafy typu COMANDOR. Niskie
koszty utrzymania. Tel. 662-197-021
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry
57m/2.Mieszkanie jest po remoncie, dobrze
naświetlone na pierwszym piętrze, niski
czynsz. Tel. kontaktowy 0662-009-700
■ 3-pokojowe mieszkanie 92-metrowe w
ścisłym centrum. tel. 0508-240-832
■ Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe
w Jeleniej Górze, do zamieszkania bez konieczności wykonywania remontów. Kuchnia umeblowana, zabudowa COMANDOR,
łazienka o odrębne WC. Bez pośredników
Tel. 0662 197 021
■ Mały lokal ok.18m w centrum Piechowic.
Tel. 0502-169-410
■ Mieszkanie w centrum 3 pokoje 92m
cena 190 tys. zł (do negocjacji ale tylko
w przypadku wpłaty gotówkowej) tel. +48
889-130-454
■

Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim
z pełnym uzbrojeniem więcej informacji pod
numerem tel. 0504 890 513
■ Połowę domu w okolicy Jeleniej Góry.
Podział pionowy, wszystkie instalacje
wymienione - nowe, duży garaż, strych
do adaptacji, budynek podpiwniczony. tel.
kontaktowy 0508-240-831
■ Mieszkanie dwupoziomowe w Jeleniej
Górze. Dobra lokalizacja, ładne widoki,
dogodny dojazd. Ogrzeewanie gazowe,
okna PCV, teren ogrodzony. tel kontaktowy
0508240831
■ Działki budowlane na terenie Wojcieszyc, Piechowic, Dziwiszowa, Kostrzycy
w atrakcyjnych cenach. tel. kontaktowy
0508-240-831
■ mieszkanie w centrum Jeleniej Góry o
pow.57m/2 na pierwszym piętrze, mieszkanie jest po remoncie. Więcej informacji
pod nr 0662-009-700
■ 3 pokojowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, 54m2. Tel. 0509-223-976
■ Bardzo ładne 2 pokojowe mieszkanie
z balkonem. 47,5m2, po remoncie. Tel.
0504 289 423
■ Pawilon handlowo -usługowy zlokalizowany we Wrocławiu/centrum/20m2
podpiwniczony,2 witryny, nadający się na
sklep, biuro lub lokal usługowy. kontakt
075 7553711 0603178170, dziniek@
neostrada.pl
■ Domek w Piechowicach. Dom nie
wymaga żadnego remontu, piękna duża
1800m2 działka, dom w spokojnej okolicy,
dużo zieleni. tel. 0609-96-91-23
■ 2 pokojowe 39 m2 4 piętro po kapitalnym remoncie z pełnym wyposażeniem
z widokiem na góry w Cieplice Oś. Orle
kontakt 075/755-42-20
■ Mieszkanie w Cieplicach blisko centrum 40m/2 z balkonem, bardzo dobra
lokalizacja, spokojna dzielnica. Tel. 0662009-700
■ 2 pokojowe o pow 55m2 do kapitalnego
remontu. bardzo blisko centrum, mieszkanie położone na cichej uliczce. bardzo dobra
cena! Tel. 0662 009 800
■ Działka na sprzedaż w Cieplicach.
działka budowlana o pow 18 arów. Tel.
0508 240 821
■

NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Kawalerkę umeblowaną. Bez
dzieci, tel. 694-242-246
■ Pokoje dla studentów, pracowników z internetem, siłownią, salą
gimnastyczne, gabinetem odnowy
biologicznej gastronomią, tel. 603360-443
■ Pomieszczenie na gabinet w
centrum Cieplic, tel. 606-508941
■ Mieszkanie dwupokojowe, komfortowe,
umeblowane, na Placu Ratuszowym. Tel.
0508-240-832
■ Wynajmę lub sprzedam kawalerkę tel.
0508-518-666
■ Poszukuję lokalu do wynajęcia o powierzchni od 40m2+ zaplecze, w centrum
Szklarskiej Poręby. Tel. 695 59 79 46
■ Szukam mieszkania lub pokoju najlepiej
blisko Akademii Ekonomicznej lub w centrum Jeleniej Góry. Pilne! 605 475 346
■ Wynajmę kawalerkę w Cieplicach, 550
zl + liczniki. Tel. 516493615

Poszukuję biura w Centrach J.Góry lub
Cieplic do 1 piętra tel: 0505 591 405
■ Poszukuje mieszkania 2-3 pokojowego
na parterze lub 1 piętrze w Jeleniej Górze
lub Cieplicach centrum miasta kontakt : tel:
0505 591 405
■ Wolne miejsce w pokoju 2-osobowym, z
balkonem + internet i kablówka. Niedaleko
rynku ok 10 min wolnym spacerkiem (Mała
Poczta). Pokój duży w pełni umeblowany.
Tanio!!! 250zł bez dodatkowych opłat !!!
Kontakt: 0697-289-971
■ Lokal o pow. 700mkw magazyn, handel, biuro. Możliwość wynajęcia połowy
powierzchni. Dzielnica handlowo-przemysłowa. Biała Podlaska woj. lubelskie. tel.
0502 629 444
■ Lokal na działalność gospodarczą przy
ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, 64
m&sup2;, ekstra standard, cena 2.400 zł
brutto. Tel. 0608-605-606
■ Potrzebuje wynająć od zaraz hale,
garaż, wiatę z kawałkiem terenu zdecydowanie 889177436 lub pomocdrogowa24@
interia.eu
■ Do wynajęcia samodzielne mieszkanie
dwupokojowe w Jeleniej Górze. tel. kontaktowy 788 554 128
■ Wynajmę pokój w centrum Jeleniej Góry
z niekrępującym wejściem i swobodnym
dostępem do kuchni i łazienki tel. 0669643-958
■ Poszukuję w centrum lub blisko pomieszczenie pod warsztat samochodowy
tel.0 696 265 244
■ Pomieszczenia magazynowe 65m2
koło komisu samochodowego przy Małej
Poczcie, wjazd od ul. Wolności, tanio
wynajmę. 693/123-918
■ Wynajmę mieszkanie w Cieplicach, na
osiedlu willowym, zaciszna okolica, parter;
3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta. Cena
600 zł + ewentualnie energia - przy dużym
zużyciu. Tel. 0504-131-604
■ Wynajmę samodzielny lokal usługowy
o pow. 50 m2. na parterze kamienicy.
Centrum, okolice filharmonii. Cena 1600,00
zł brutto. Informacje od 16,00 do 18,00 pod
numerem telefonu 501 167 262
■ Szukamy do wynajęcia kawalerki w
centrum Jeleniej Góry lub okolicach (może
być Zabobrze), w przystępnej cenie, najlepiej z ogrzewaniem sieciowym. Kontakt:
artur662@autograf.pl
■ Do wynajęcia umeblowane 3 pokojowe
mieszkanie z aneksem kuchennym (pralka,
lodówka, zmywarka).Możliwość wynajęcia
pokoju lub całego mieszkania. Przystępna
cena. – 601814664
■ Poszukuje do wynajęcia 2, 3-pokojowego mieszkania w zacisznym miejscu
Szklarskiej Poręby, Piechowic, Świeradowa
Zdroju, Karpacza, Jeleniej Góry lub w okolicznych wsiach. Może być nie umeblowane.
Tel. 0665-016-367
■ Wspólnota Mieszkaniowa w Sosnówce
wynajmie pomieszczenie w bloku po byłej
kotłowni na cichą działalność. Kontakt na
nr 609444223 lub joanna6610@poczta.
onet.pl
■ Szukamy mieszkania w Kowarach. tel.
0663-232-219
■ Do wynajęcia jasne mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry, trzy pokojowe,
100 metrowe. Mieszkanie po remoncie,
nie umeblowane. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 514 33 23 17
■

Wynajmę garaż w okolicach sądu i
teatru na ul. Wojska Polskiego. Tel. 606
467 781
■ Szukamy do wynajęcia kawalerki w centrum Jeleniej Góry lub okolicach(również
Zabobrze), w przystępnej cenie najlepiej
z ogrzewaniem sieciowym. Kontakt: artur662@autograf.pl
■ D o w y n a j ę c i a Ta n i o ł a d n a
kawalerka(45m2) w spokojnej dzielnicy.
Tel.: 695 416 628
■ Do wynajęcia pokój w mieszkaniu dwu
pokojowym na ul. Nowowiejskiej 200 m. od
Akademi Ekonomicznej. 300 zł. + ( rachunki
bardzo małe ) Tel. 602-248-641
■ Do wynajęcia stancja(pokój)dla max.2
osób(niepalących),100m od LO \”żerom”\
,200m od Akademii Ekonomicznej, PKP
i MZK. Dostęp do kuchni i łazienki, bez
dodatkowych opłat za media. Internet. Od
15 kwietnia. tel. 0885-410-658
■

NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Mieszkanie kwaterunkowe 1
pokój i kuchnia 41,5 m. kw na
mieszkanie o podobnym metrażu.
Parter lub I piętro. Może być zadłużone, lub do małego remontu. Tel.
075/642-03-14 po 19:00
■ Zamienię mieszkanie 2-pokojowe na
XX-lecia na domek do remontu w okolicach
Jeleniej Góry. mar_cyb@interia.pl
■ Zamienię mieszkanie komunalne 43m
w Jeleniej Gorze-centrum,2 pokoje(osobne
wejście z klatki do jednego pokoju, tak jakby
2 mieszkania),kuchnia, wc. Mieszkanie do
remontu. Na większe w Jeleniej Górze,
Gryfowie, Lubaniu, Boleslawcu. Tel. 0608558-090
■ Ładne nowe mieszkanie w cieplicach
w bloku wysoki standard wykończenia,
ładnie zagospodarowana okolica miejsce
parkingowe, 3 pokoje łazienka toaleta
1 piętro , na mały domek szeregówkę w
Cieplicach lub Sobieszowie + dopłata. Tel.
0600-785-745
■ Zamienię mieszkanie 63m2, w centrum,
przy b. spokojnej ulicy na dom. Mieszkanie
jest słoneczne , po remoncie. W budynku
jest nowy dach. Dodatkowo garaż 24m2 w
dobrym stanie i ogródek. cezar@dami.pl 0
609 042 643
■ Zamienię mieszkanie własnościowe
27,5m w Cieplicach I p. Niski czynsz (46zł).
Kuchnia , pokój + łazienka po remoncie,
na większe może być kwaterunek. zadłużone i do remontu.tel.604 620 100 lub
075/641-85-69
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
po remoncie. Natrysk w trakcie budowy
,remontu. Pokój kuchnia parter Jelenia Góra
ul Wolności na większe w Jeleniej Górze. Tel.
0783-088-448
PRACA
Dam prace
■ Firma budowlana „Dom pod
klucz” zatrudni murarzy i cieśli,
zarobek do 2500 zł. Praca w
okolicach Jeleniej Góry, tel. 507445-930
■ Okulary – komis, tel. 783-214600 lub 600-43-66-32
■ AVON - poszukuję osób chętnych do współpracy z Firmą Kosmetyczną AVON. Zadzwoń i zostań

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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konsultantką lub podejmij pracę na
umowę - zlecenie. O szczegółach
opowiem na spotkaniu (075) 75
584 48 lub 606 736 939
■ Brukarzom i pomocnikom, tel.
506-137-019
Poszukujemy osób do pracy przy produkcji. „Mar-Mat” Staniszów 23e 58-508
Jelenia Góra e-mail biuro@mar-mat.com
tel. 075-75-571-64
■ Poszukuje ludzi chętnych do prac
rozbiórkowych w Holandii. Legalnie z
zakwaterowaniem. Więcej informacji”075
6424446
■ Poszukuję spawaczy, praca jest w Holandii. Wszystko legalnie, zakwaterowanie.
Więcej informacji pod numerem telefonu:075 642 44 46 lub 0509 229 092.
■ Hurtownia Medyczna zatrudni osobę do
działu handlowego. Zakres obowiązków:
- wystawianie faktur - zamawianie towaru
- przygotowanie wysyłki Kontakt: 07564-53-928
■ Zatrudnimy osoby do pracy w sklepie turystycznym w Jeleniej Górze lub Karpaczu.
Wymagamy chęci do pracy! Zapewniamy
dobre warunki pracy i płacy. Oferty proszę
składać na adres agent09@euromark.
pl.Kontakt tel.0691336001 lub osobiście
w sklepie Highland CH CARREFOUR Jelenia
Góra
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników z terenu Miłkowa i okolic, Jeleniej Góry i okolic. Tel. 0605-097-861
■ Firma Engrais de Paul zatrudni
osoby niepełnosprawne jako telemareterów. Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt z firmą. aniawojtasik83@
o2.pl
■ Pilnie zatrudnię emerytkę lub rencistkę
w biurze rachunkowym. Wymogi: - wcześniejsza praca w księgowości - znajomość
obsługi komputera Kontakt: abkontysta@
wp.pl lub telefon 075/6438225 lub tel.
kom.0606940585
■ Przyjmę do pracy z zamieszkaniem lub
bez. do prac remontwo - budowlanych i innych, jakie mogą być w domu i na ogródku.
nr 075/ 76 21 490
■ Zatrudnię na pół etatu na stoisku
handlowym uczciwą, dyspozycyjną mile
widziane doświadczenie, informacje pod
numerem telefonu 603948774
■ Zlecę wykonanie sześciu biegów schodowych. tel. 507-445-930
■ Praca za granicą dla operatora maszyn
do obróbki płyt granitowych tel. 075 642 19
46, 509 478 274, e-mail: agrarinst@wp.pl
■ Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem.
Tel. 0509 683 505
■ Posiadasz pozwolenie na prace w Austrii
i szukasz pracy w Wiedniu to zadzwoni. Tel.
032 24 39 444
■ Poszukuję odpowiedzialnej, solidnej i
niepalącej opiekunki do 6-miesięcznego
chłopca (Zabobrze III). Tel. kontaktowy
– 609081571
■ poszukuję fakturzysty do pracy w
handlu. Praca na stałe na dogodnych
warunkach. Mile widziane doświadczenie
na w/w stanowisku w branży spożywczej.
TEL:606-992-021
■ Firma Budowlana BD z Jeleniej Góry
zatrudni: 1. Kierownika Budowy, gwarantujemy wysokie zarobki, samochód , telefon
2.Inzyniera Budownictwa bez uprawnień
w celu odbycia stażu w Firmie. Oferujemy
■

atrakcyjne warunki odbycia stażu kontakt:
075-64-31-028 lub 664439940
■ Zatrudnię pilnie sprzedawcę(na rencie lub studentkę) do pracy w sklepie
piekarniczo - cukier. Wymagane doświadczenie w handlu i obsługa kasy fiskalnej.
Tel.502169410.
■ Zatrudnię lakiernika z doświadczeniem
lub do przyuczenia. Tel. 0504-199-077
075/643-93-96
■ Zatrudnię dekarza do remontu dachu
altany. Okapy rynny, papa. Tel. 0606
327 310
■ Przyjmę osobę do pracy na stanowisku
barmanka. Wymagania: dyspozycyjność,
uczciwość, dobra organizacja pracy. Kontakt
telef. 075 7678641
■ Radio Taxi Mercedes poszukuje dziewczyny do pracy jako dyspozytorki. Praca
jest trzyzmianowa. Bliższe informacje pod
numerem: 075/76-765-50
■ Pensjonat w Karpaczu zatrudni kelnerkę
na stałe. Dobre zarobki, zwrot kosztów
dojazdu, praca na zmiany. www.karkonoski.
com Kontakt: pensjonat@karkonoski.com
tel. 075 75 32 308
■ Zlecę przetłumaczenie tekstów na
język niemiecki. biuro@netfactory.pl 0606
118 608
■ Hotel Fenix zatrudni kelnerów i cukiernika. 075/641-66-00
■ Poszukuje pomocy kuchennej do pracy
w Holandii, dobre warunki pracy, zakwaterowanie; dobrze płatne. Więcej informacji
pod numerem telefonu:0 509 229 092.
oraz 075 6424446
■ Firma Budowlana „Dom pod Klucz” zatrudni cieśli schodowych. Zarobek od 2000
zł. Telefon kontaktowy 507-445-930
■ Zatrudnię murarzy. Zarobek od 2000 zł.
Telefon kontaktowy 507-445-930
■ Praca w Czechach dla 20 kobiet,
od zaraz. Praca przy różnej produkcji
w zakładach w okolicach Pragi i Pilzna.
Gwarantowana umowa o pracę, bezpłatne
zakwaterowanie, wynagrodzenie netto
ok. 1600,- PLN + dodatki. Kontakt: PU
WAKAT PLUS; 58-500 Jelenia Góra; ul.
1 Maja 60, tel. 075 641 21 21 w godz.
10.00 &#8211; 15.00; 0608-838-651;
0695-561-020
■ Zatrudnię kucharkę, najchętniej emerytkę na 0,5 etatu do baru w Jeleniej Górze tel.
0601-344-899
■ Szukam osoby chętnej do pracy w Dani z
samochodem kontakt tel. 0602-425-833
■ Podejmę pracę w kuchni jako kucharz
lub pomoc kuchenna tel.: 664 498 908
■ Zatrudnię kelnerkę lub kelnera do
restauracji Sorrento w centrum Jeleniej
Góry - praca stała. Zainteresowane osoby
proszę o wysłanie CV ze zdjęciem na adres:
kontakt@restauracja-sorrento.pl

PRACA
Podejmę pracę
■ W charakterze sprzedawcy lub
osoby sprzątającej. Jestem osobą
uczciwą i pracowitą ,mam doświadczenie . Tel. 691-393-729
■ Jako operator koparko – ładowarki, tel. 0691 28 29 41
■ Jako opiekunka, znam niemiecki, tel. 0665-464-941
■ Lekką, łatwą i przyjemną, niestety dobrze płatna, tel. 75/64806-40

Poszukuję pracy jako kierowca prawo
jazdy kat B. Tel.066-022-07-27
■ Szukam pracy na stanowisku opiekun
osoby starszej w okolicach Rotterdamu(badz
inne oferty)obecnie przebywam w rotterdamie monika.sonia@gmail.com
■ Podejmę pracę na cały etat.Znajomość obsługi komputera,doświadczenie w
handlu,telemarketingu.Jestem młoda,uczc
iwa,odpowiedzialna ,dyspozycyjna.Proszę
o kontakt 0503-312-357 lub ezukaa@
poczta.onet.pl
■ Kierowca Prawo jazdy A, B, C, E Tel.
0609-200-107
■ Szukam pracy jako opiekun/wychowawca na koloniach lub obozach.Pozsiadam
dokumenty uprawniajace.Prosze o kontakt
tel. 0608-743-255
■ Szukam pracy na weekendy w Jeleniej
Górze.Mam 24 lata, jestem studentką
drugiego roku filologi polskiej. Ukończyłam
studium o kierunku hotelarstwo. Mam
doświadczenie w opiece nad dziecmi.
Odbyłam 3 miesieczna praktyke w hotelu
na każdym stanowisku. Prosze o kontakt
pod nr. tel. 668146141
■ Jestem studentką IIroku filologii polskiej
w systemie dziennym i szukam dodatkowej
pracy, w każdej dziedzinie, w dogodnych
godzinach.tel.078/1791720
■ Młoda, ambitna podejmie prace na
wakacje. Mam 19 lat i jestem tegoroczna
maturzystką, mogę zacząć już od czerwca.
Wszelkie informacje proszę przesyłać na
adres pantera18@onet.eu
■ Mam 23 lata,ukończone technikum
gastronomiczne.Poszszukuję pracy tylko
na jedną zmianę.Kontakt 0-697-380-759
lub anialukaszjg@poczta.onet.eu
■ Mam 19 lat uczęszczam do technikum
hotelarskiego. Podejmę każdą prace najlepiej w maju w Jeleniej Górze lub okolicach.
Tel. 501183562
■ Podejmę pracę w biurze lub w handlu.Posiadam wieloletnie(mam 32
lata)doświadczenie w pracy biurowej
jako fakturzystka,jako specjalista d/s
pracowniczych oraz ekonomicznych.
Jestem otwarta na nowe doświadczenia
i bardzo szybko uczę się nowych zadań.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod
numerem telefonu:0509 968 761.
■ Poszukuje pracy biurowej na cały
etat:fakturzystka,kadry,sekretariat itp.
Zawód:technik-ekonomista,techni k
administracji,wykształcenie wyższe z
tytułem inżyniera.Dobra znajomość obsługi
komputera,doświadczenie w pracach
■

biurowych,w handlu,prawo jazdy kat.
B.Jestem uczciwa,odpowiedzialna,dyspoz
ycyjna ,bez nałogów.Interesuje mnie praca
stała,pewna,bez prowizji.Zainteresowanych
proszę o kontakt:0660 95 47 19,e-mail:
monalisa212@wp.pl
■ Wykształcenie wyższe, biegła znajomość
języka francuskiego, prawo jazdy, doświadczenie w handlu, administracji biurowej,
nauczyciel. Szukam pracy dodatkowej lub
na 1/2 etatu. Tel. 512440582, e-mail:
blanka1976@o2.pl
■ Podejmę prace jako fakturzystka,jestem
osobą dokładną sumienną i dbającą o dobro
firmy tel.664 498 908
■ Kierowca 35 lat z busem VW LT 2002r
i działalnością szuka pracy, możliwość
przewozu osób vanem, uprawnienia na
wózek widłowy. 0 781-458-230
■ Student filologii angielskiej z doświadczeniem [przetłumaczone ok. 400 stron
tekstu z angielskiego na polski dla różnych
wydawnictw) przetłumaczy dowolny tekst
z angielskiego na polski lub z polskiego na
angielski. Stawka w zależności od stopnia
trudności tekstu i jego objętości. kontakt:
x273@o2.pl
■ Podejme każda prace w godzinach
rannych i popołudniowych. Zarobki do
uzgodnienia. tel kon. 075-64-22-741
■ Obsługa komputera, Internetu, MS Office
i OpenOffice. Pełna dyspozycyjność. Kontakt
668406508
■ Podejmę pracę na cały etat.Znajomość obsługi komputera,doświadczenie w
handlu,telemarketingu.Jestem młoda,uczc
iwa,odpowiedzialna ,dyspozycyjna.Proszę
o kontakt 0503-312-357 lub ezukaa@
poczta.onet.pl
■ Poszukuje pracy w piatki, soboty,
niedziele, dowolne godziny jako barmanka,
kelnerka. 502096806
■Poszukuje pracy jako
logistyk,posiadam doswiadczenie w odprawach celnych,intrastracie,w pracach
biurowych,język niemiecki,tłumaczenia
dokumentacji odzieżowej, posiadam doświadczenie w zarządzaniu transportem.
Wyksztalcenie wyzsze-inzynier ochrony
srodowiska. Interesuje mnie praca stała,
pewna i bez prowizji, premii itp. OFE,
ubezpieczenia itp. prosze nawet niedzwonić.Poważne i przemyślane oferty: 504
598 471
■ Szukamy jakiekolwiek pracy. Najchetniej na budowie. gg 3031136, tel.
669211095
■ Uczeń Liceum Plastycznego (dwu-

dziestolatek) szuka pracy na wakacje.
Dobra znajomość komputera (podst.progr.
Photoshop) dyspozycyjny,prawo jazdy kat.
B .Kontakt tel.0505501808, GG 5901726
,e-mail magiell4@o2.pl
■ Szukam pracy w budowlance w rejonie
karpacza lub kowar (regipsy,gładzie,malow
anie,hydrauli ka,oraz różne prace) mam 32
lata tel. 507 481 859
■ Podejme prace na budowach w Polsce
i za granicą. robson4@vp.pl
■ Młoda, ambitna, pracowita, dyspozycyjna podejmie prace na wakacje- moge
zaczac od 26 maja. Wiek 19 lat wkrótce
absolwentka LO. Prosze o kontakt pantera18@onet.eu
■ Podejmę pracę jako kosmetyczkalub
tipserka na terenie Jeleniej Góry, Tel.0697885-353
■ Podejmę pracę jako pracownik socjalny
na terenie Jeleniej Góry lub okolic.Mój adres
E-mail: meggi1981@op.pl
■ Prace budowlane ,remonty ,adaptacj
e,malowanie,suche tynki ,gładzie,panele,
kafle,sufity i wiele innych prac wykonam.
tel.661571118 i 605540672

RÓŻNE
Sprzedam
■ Zbiór tematyczny wydawnictw
starych i nowych o Warszawie 42 szt. Tel. 075/764-22-33
■ 200 m. kw dachówki karpiówki
po rozbiórce. Cena do uzgodnienia,
tel. 506-452-281
■ Suknię ślubną z salonu Margaret R 38, dodatki gratis, cena:
700 zł – do uzgodnienia, tel.
502-869-741
■ Lnianą odzież damską, męską. Producent z Siedlęcina, tel.
075/713-73-38
■ Segment pokojowy 3-częściowy
z barkiem, tel. 663-782-408
RÓŻNE
Usługi
■ Laminowanie wielkoformatowe
i formatowe. Laminujemy materiały o maksymalnej szerokości 1m i
dowolnej długości. Zadzwoń umów
się wcześniej. Jedyni w regionie
świadczymy takie usługi. tel. +48
696 795 008
■ Studio „Magik” kosmetyka,
fryzjerstwo, solarium, ul. Os.
Robotnicze 5b, Jelenia Góra tel.
075/752-41-41
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Renowacja i układanie parkietów, podłóg, paneli, schodów,
wysoka jakość prac. Bezpyłowo,
zachodnie maszyny. tel. 075/76479-90
■ ZESPÓŁ MUZYCZNY tel. 0608637-871
■ TŁUMACZENIA - angielski, profesjonalnie, terminowo, tel. 660
360 718
■ KREDYTY -oferta dla każdego,
gotówki, konsolidacje, hipoteki, tel.
605-919-305, 075/613 75 35
■ Zespól Muzyczny, 3 osobowy, z wokalistką. Profesjonalny
sprzęt, świetne głosy. Wesela i
inne imprezy okolicznościowe.
Umawiamy się na prezentacje! Tel.
665 209 669
■ FOTOGRAFIA ŚLUBNA - www.
fotografia.jgora.pl, tel. 505 810
724
■ Układanie kostki brukowej, i
innych kamieni, stawianie murów
z kamienia i wylewki betonowe.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
Zbigniew Wasiucionek tel. 506938-106
■ Przeprowadzki na terenie kraju
i Europy, auto + ekipa, tel. 601 240
582 www.transkiba.eu
■ Trawniki zakładanie, siew, spulchnianie gleby, tel. 508-058-150
■ Malowanie, gładzie, regipsy, tel.
605-675-541
■ Glazura, remonty, adaptacje,
tel. 691-986-259
■

EDUKACJA
ANGIELSKI - korepetycje, gimnazjum, liceum, matura, egzaminy
FCE,CAE,CPE, tel. 660 360 718
■ Włoski dla początkujących,
zwłaszcza dla wyjeżdżających do
Włoch - tanio! Tel. 788 991 578
■ Korepetycje z angielskiego w
Szklarskiej Porębie (do poziomu
advanced). Tel. 507-461-174
(wieczorem)
■ CHEMIA dla gimnazjum – korepetycje (także I klasy LO i technikum), bardzo dobry poziom, miła i
przyjazna atmosfera, tanio. Info:
606 875 179
■

TOWARZYSKIE
Striptiz dla pań. Tel. 664-704977
■

będziemy wszędzie tam,

gdzie coś się dzieje
jeśli jesteś świadkiem jakiegoś
WYDARZENIA....?
Skontaktuj się z nami:
075 75 444 00
075 643 2556
0663 233 041
0515 790 900
0697 740 731
0504 726 575
redakcja@jelonka.com

..................... nie czekaj!!!
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JELENIA GÓRA Zacieranie przeszłości starówk

Ucieczka przed buldożerem
Śródmieście w części
oparło się niszczycielskim zapędom urbanistów z lat PRL. Nie wykonano wszystkich planów
związanych z tak zwaną
przebudową niektórych
kwartałów kamienic, co
było równoznaczne z ich
wyburzeniem. Czego nie
zrobiły ekipy budowlane
wcielające tamte projekty w życie, nadrobił
upływający czas i niemal
całkowity brak troski o
zabytkowe kamieniczki
w centrum miasta.
Oczywiście o dawnym czarowaniu klimatem ulic Konopnickiej,
czy 1 Maja (Schildauerstrasse,
Hindenburgstrasse) można było w
tamtych czasach zapomnieć. Mało
kto nawiązywał do przeszłości
miasta, która przecież wciąż żyła
w starych murach, a jej pamiątki,
choćby w postaci kolorowych
malowanych szyldów sklepów,
restauracji, kawiarni, czy zakładów
rzemieślniczych, nadawały ulicy
jakże inny od współczesnego kiczu
reklamowego charakter.
Zacieranie śladów
Jeśli wierzyć pierwszym przekazom polskiej ludności, która

przybywała do Jeleniej Góry w
1945 roku, niemieckie pozostałości były szybko zamalowywane. Jakość zacierania śladów
okazywała się jednak na tyle
kiepska, że spod napisów polskich rychło wychodziły relikty
niemczyzny. Dawało to swoistą
mozaikę barw na wielu kamienicach śródmiejskiego traktu.
Taka sytuacja, rzecz jasna, nie
była dopuszczalna. Znaleziono więc
skuteczniejszy sposób na wymazywanie gotyckich liter: zostawały one
pokryte warstwą tynku i dopiero
na niej umieszczano markę nazwy
przybytku, który działał urządzony
w dawnych wnętrzach.
Uciekano się także do metod
dość prymitywnych, choć bardzo skutecznych: niemieckie
nazewnictwo wykuwano (sic) z
fasad kamienic i pozostawiano
ślady nie zastępując ich niczym
nowym. Skutki takiej działalności można było „podziwiać”
jeszcze do niedawna, choćby
na bocznej stronie kamienicy
przy ul. 1 Maja, w której mieściła się za niemieckich czasów
kawiarnia Hindenburg, a za
polskich – Spółdzielnia Odzieżowa „Włókno”.
Dawnych szyldów blaski
Pozostałe zdobne, kolorowe, czasami wręcz artystyczne
liternictwo niemieckich szyl-

dów poszło w zapomnienie,
podobnie jak i reklamy, często
dość oryginalne, nienatrętne,
wysmakowane i wpisujące się
stylem w klimat całego hirschbergowskiego śródmieścia i
starego miasta.
Dawni mieszkańcy zapewne
traktowali je bez okazywania
zbytniego zachwytu – ot, taka
była norma.
Zdobne napisy wskazywały
na drogerię Gutmanna (obok
domu towarowego Schuellera),
do tego towarzyszyła im wisząca rękawiczka reklamująca
wywarzane tam i sprzedawane
produkty (dziś to Galeria Karkonoska oraz sąsiednia kamienica ze sklepem z materiałami
piśmiennymi).
Na parterze i piętrze reklamował się jeden z większych
sklepów papierniczych
w mieście, należący do Juliusa Seiferta w kamienicy niemal naprzeciw Kaiser’s Kaffee
(Kawiarni Cesarskiej). Tam z
kolei, starannym pismem, na
ścianie fasady tuż przy wejściu,
wykaligrafowano ofertę lokalu.
Później znalazł się tam, równie
dobrze oznaczony sklep fotograficzny Heinzela, a branża ta
uchowała się aż do początku lat
90-tych minionego stulecia: we
wnętrzach działał sklep Fotooptyki. Równie godne wyróżnienia

reklamy miał Cigarren Haus
(Dom Papierosowy), Mekka
handlarzy tytoniem i jego rozlicznych amatorów. Dziś jest
tam sklep z butami i wyrobami
skórzanymi.
Magii śródmiejskiemu traktowi nadawały po zapadnięciu
zmierzchu gazowe latarnie,
które mimo ery elektryczności i
kursującego w pobliżu tramwaju, swoim niebieskawym, w sumie nieopisywalnym światłem
dopełniały klimatu największej
handlowej ulicy w mieście.
Neony stosowano rzadko,
choć moda na świetliste reklamy nastała w latach 30-tych
minionego wieku. Najczęściej były to podświetlane żarówkami poszczególne litery.
Jedną z bardziej okazałych
świecących reklam miał dom
handlowy „Zum Ruebezahl”
(„Pod Liczyrzepą”) w narożnej
kamienicy naprzeciw Baszty
Wojanowskiej.
Czas przechodniom wskazywały zegary uliczne, reklamujące najczęściej znajdujące się
w danej kamienicy warsztaty
zegarmistrzowskie. Na dawnym centralnym odcinku ul. 1
Maja i ul. Konopnickiej były co
najmniej cztery czasomierze,
po zmroku podświetlane.
Jeden z nich, co prawda
namalowany na fasadzie bu-

REGION Śladami nie tylko Johna Quincy Adamsa

Ku tajemnicom Bobrowego Jaru
Fot.Janusz Lewicki

Gdzie urwisko skalne różne myśli do głowy przynosi, zakochane pary spacerują na linowym mostku,
a Bóbr szeroko rozlewa się falą jeziora.

Perła Zachodu: zbudowane w
1828 roku na skale z bali drewnianych schronisko, to cel wielu
spacerowiczów i rowerzystów. Tych,
którzy chcą zatrzymać się tylko i
podążać dalej, ku Siedlęcinowi, aby
odkrywać dalsze piękno przełomu
Bobru ciągnącego się aż do Jeziora
Pilchowickiego. Także tych, którzy
romantyczną wędrówkę kończą
odpoczywając w cieniu drzew porastających okoliczne pagórki.
Nie dociera tu w 1800 roku John
Quincy Adams, ówczesny poseł
amerykański w Berlinie, późniejszy
prezydent USA, który ze swą małżonką bawi na Dolny Śląsk. Miejsce
to pogrążone jeszcze w dzikich ostępach. Jednak leżące w bezpośrednim
sąsiedztwie okolice już wpisują się w
turystyczno-rekreacyjną panoramę
okolic Jeleniej Góry.
Podążmy śladem dawnego turysty

zatrzymując się podczas wiosennej
eskapady w miejscach, o których
świetności świadczy nie tylko przeszłość.
Początek przy Wzgórzu Zamkowym, gdzie według legendy, zamek
postawił Bolesław Krzywousty
uważany za założyciela Jeleniej Góry.
Kiedy pojawiają się tam pierwsi
turyści, było to miejsce wypoczynku
jeleniogórzan, którzy tam urządzają ogródki. Niewinne i zdrowe
wczasy.
Powstaje restauracja z zajazdem, a
w 1911 roku – wieża widokowa. Po
restauracji dziś są tylko zarośnięte
chwastami fundamenty (płonie
w latach 50-tych). Zachowuje się
wieża, z której rozciągają się widoki
podobne do tych widzianych przez
Amerykanina.
Podobne, ale nie takie same. Na
wschodzie pręży się sylweta ka-

miennego wiaduktu kolejowego. Nie
ma już tego zbudowanego w 1886
roku, kiedy rozwija się kolejnictwo.
Wysadzają go hitlerowcy niemal
40 lat później. Ten, pod którym
dochodzimy do wzgórza, powstaje
w latach 50-tych odbudowany w
zmienionym kształcie niemal dokładnie w tym samym miejscu.
Na zachodzie – wzgórze pokryte
dzikim i czcigodnym lasem, piękne
i majestatyczne – Helikon.
Pomysłowy uczony obywatel miasta, łączy zamiłowanie do przyrody
ze smakiem artystycznym i geografią czasów starożytnych, nadaje takie
imię pagórkowi w pobliżu miasta.
Widzi tam siedzibę Apollina i Muz,
które pławią się w szemrzących
wodach Bobru, tańcząc pląsy wśród
dziewiczych buków, hołd składając
boginii Cecerze, rządzącą miłością
i dającą dar dorastania ludziom i
roślinom.
Adams spaceruje po wijących
się na wzgórzu spiralnych ścieżek
wiodących ku szczytowi, mijając
nisze poświęcone każda jednej z
muz. I dociera do świątyni dumania,
Apollinowi poświęconej, gdzie Gracje do tańca są proszone, a okoliczne
widoki pieszczą oczy nieziemską
rozkoszą zmysłowego krajobrazu
naszej krainy.
Najpiękniejsze pejzaże ograniczone ponurą bryłą Karkonoszy.
Malarska wizja rozciągniętych
w dal kwitnących łąk, spojonych
ramionami Bobru i Kamiennej

w jedno się łączą. I Jelenia Góra.
Schludne miasto, bielą budynków
nadające sedno temu niespotykanemu dla Adamsa widokowi.
Trudno radzić dosłowne pójście
śladem dyplomaty dziś. Wykute
w kamieniach schodki to dzikie
chaszcze, kolczaste maliny i jeżyny,
które bronią dostępu do sekretów
historii. Znika ślad po antycznych
zaułkach. Wyprowadzają się Muzy
i Apollin wzgórze porzuca.
Dalej przy ścieżce wzdłuż Bobrowego Jaru – resztki bardziej prozaicznych betonowych umocnień, a
wśród drzew bliżej rzeki piętrzą się
zwaliska gruzu. To już pozostałości
bardziej nowoczesne.
Do 1945 roku działa
tam papiernia, a potem
popada w ruinę. W
latach drugiej wojny
światowej, pracują jeńcy z Anglii i
Francji. Przydrożne
gruzowiska to pozostałości podjazdów
i ramp dla samochodów dostawczych.
Potem już
więcej prozy, dalekiej

Fot.K. Piotrowski
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Dawny rzeźnik, później Bar Jelonek, w końcu
Unibar – jedna z najstarszych kamienicw mieście w fazie upadku (lata 90-te XX wieku)
dynku, zniknął z krajobrazu
traktu jeszcze za niemieckiego
władania, w roku 1910. Istniał
on na rozebranej wówczas
jednej z barokowych kamieniczek reklamując pracownię
zegarmistrzowską i optyczną
Juliusa Bayera. W miejsce
fasady z atrapą kopertowego
chronometru powstała w 1911
roku dostojna eklektyczna kamienica z modernistycznymi
elementami zaprojektowana
przez niejakiego Daehmela.

Mieścił się tam przez jakiś
czas dom towarowy, później
miejska kasa oszczędności, a
za polskich czasów różne instytucje, w tym Biuro Podróży
Orbis oraz siedziba urzędu
statystycznego.
Jedynym łączącym dwie
epoki elementem wystroju
wnętrza są jedyne w mieście
obrotowe drzwi wykonane z
solidnego drewna.
Ciąg dalszy za tydzień.

jednak od monotonii. Kojący szum
Bobru, ocieniona ścieżka, poczucie
przyjemnego termicznego komfortu
w upalne dni. Szemrzące źródełka
tu i ówdzie tworzą bruzdy w piętrzącym się po lewej stronie lesie.
Nie do końca w dobrej formie: kilka
przecinek niczym szczerby burzy
ład i harmonię tak pieczołowicie
dobraną przez naturę.
Potem mała wspinaczka coraz
bardziej zwężającą się drogą. Kłopot
dla rowerzystów, którzy ledwo co
tam się mieszczą, zwłaszcza jeśli w
okolicy jest sporo pieszych. Stromy
podjazd (lub podejście). I jesteśmy u
celu: w królestwie Wieżycy, z niemiecka zwanej Turmsteinbaude.
Jeszcze przed 1924 stojącą gdzieś
wysoko nad nurtem Bobru, później
– niczym maczuga – wyrastającej z
zalewowego jeziora Modrego. Z niej
widać wspomniane już schronisko
najlepiej.
Rok 1928. Z pozoru zwykły górski
domek nabiera w tej okolicy
specjalnego wyrazu.

Prosta gospoda dla sobotnio-niedzielnych gości. Można tam zaspokoić głód i pragnienie po spacerze z
Jeleniej Góry. Później powstają miejsca noclegowe oraz taras i wieżyczka
na kamiennej podporze.
Z niej widok na most wiszący: kiedyś ulubione miejsce zakochanych
par, które nie tylko spacerowały
przeprawą ku Wieżycy, ale i pływały
kajakami po akwenie.
Wodną eskapadę trudno polecić,
bo kajaków od dawna tam nie ma.
Spacer mostkiem bywa ryzykowny
dla bojaźliwych biorąc pod uwagę
stan obiektu. Ale o tym, że okolica
jest magiczna i warto ją odwiedzić,
przekonywać nie trzeba. Najlepiej
ocenić to samemu. Szkoda tylko, że
wrażenie współczesnym wędrowcom psują góry śmieci, których przy
szlaku nikt nie sprząta.

(tejo)

(tejo)

Nie tylko do schroniska
Przeciętnemu wędrowcy spacer na Perłę Zachodu zajmie około 40 minut. Jazda
rowerem, oczywiście, znacznie mniej. Przy ścieżce są ławki i stoliki (niestety,
coraz bardziej podniszczone), przy których można się zatrzymać. Trakt jest częścią
czerwonego szlaku wiodącego ku Dolinie Bobru: Siedlęcinowi, Pilchowicom i
Wleniowi. Fragmentowi między Jelenią Górą a Perłą Zachodu nadano imię Mariana
Południkiewicza, zmarłego tragicznie lekarza, ekologa i społecznika.
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REKLAMA
FIRMA

SIMONA

ZAPRASZA

SIMONA
ul. Karola Miarki 42
Jelenia Góra
tel. 075/ 64 32 335
fax. 075/ 64 32 336
kom. 0 513 099 461

NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY

ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE
P £Y T Y O S B
P £Y T Y W I Ó R O W A
P £Y T Y M E B LO W A
SKLEJKA
US£UGI STOLARSKIE
PANELE POD£OGOWE
PARAPETY

A KC E S O R I A
M E B LO W E

ULTIMA® Sp. zo.o.

58-560 Jelenia Góra ul. Cieplicka 106
tel. 075 754 88 89
Zapraszamy Pn-Pt. 8:00 – 18:00 Sb 9:00-14:00

www.ultima-auto.pl
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WASZE DZIECI / WYWIAD

wasze fotki Nasze Pociechy

Karolinka

Filip

Mateusz

Szymon

Maja

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres: ul. Klonowica
9, 58-500 Jelenia Góra lub e-mailem: redakcja@jelonka.com

Rozmowa z Robertem Tarsą, nowym dyrektorem jeleniogórskiego WORDu

Rewolucji nie przewiduję
Jest Pan szczęściarzem, czy
też tonąycm, który chwyta się
brzytwy?
Robert Tarsa: Ani jednym,
ani drugim. Obiegowa opinia
o WORDzie może nie jest najlepsza, zwłaszcza w związku z
wydarzeniami korupcyjnymi.
Ale nie dotyczą one bezpośrednio WORDu. Żaden z obecnych
pracowników ośrodka nie był
nawet przesłuchiwany przez
policję. Sprawa dotyczy instruktorów nauki jazdy oraz lekarza,
jak wyczytałem w prasie, a nie
egzaminatorów.
Gdyby jednak okazało się, że
któryś z pracowników ośrodka
byłby w sprawę uwikłany, jakie
poniósłby konsekwencje?
Takie jak pracownik każdej firmy.
Skutkowałoby to rozwiązaniem
umowy o pracę. Ale musiałby mieć
poważne zarzuty prokuratorskie.
Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie zarzuty się potwierdzają w
trakcie postępowania.
Czy zamierza Pan odświeżyć
grono egzaminatorów?
Trudno mi powiedzieć, pracuję tu zaledwie od kilku dni.
W ośrodku jest 14 egzaminatorów a wśród nich tylko kilku
pracowało wówczas, kiedy
na jaw wyszły afery korupcyjne. Bardziej chciałbym się
skoncentrować na wykonaniu
zaleceń po kontroli urzędu
marszałkowskiego.

Jakie to zalecenia?
przepisy i będę zwracał uwagę, by nawet przedszkoli. Mam na myśli
Najczęściej chodzi o drobne nie- je przestrzegano. Zasugeruję, żeby organizację szkoleń dotyczących
prawidłowości w prowadzeniu egzaminatorzy podejmowali mniej bezpieczeństwa na drogach, konkurdokumentacji. Trzeba ustalić kilka restrykcyjne decyzje. Szczególną sów dla młodzieży. Już rozmawiałem
zasad, np. korzystania z mienia uwagę mają zwracać na bezpie- z kilkoma dyrektorami szkół. Przyjęli
WORDu po godzinach pracy. Trzeba czeństwo. Kiedyś egzaminator ten pomysł pozytywnie.
też przyjrzeć się przetargom, które z linijką sprawdzał, czy zdający
Jaka była pierwsza Pana deogłosiliśmy. Planujemy zakup sa- zaparkował równo. Dla mnie o cyzja?
mochodu ciężarowego z przyczepą wiele ważniejsze jest, czy zrobił to
Zakup programu do prowadzenia
oraz 6 aut osobowych.
bezpiecznie.
księgowości elektronicznej. Może to
A kolejki? Na egzamin czeka
Co jeszcze zmieni się po przyj- dziwne, ale do tej pory księgowość
się prawie 2 miesiące. Temu nie ściu Roberta Tarsy?
rozliczana była ręcznie.
trzeba się przyjrzeć?
Na pewno organizacja pracy. OśroRozmawiał: DOB
Zamierzam wprowadzić możli- dek ma sprzyjać interesantom. Chcę,
wość egzaminowania w soboty a aby pracownicy mieli świadomość,
także popołudniami. Powinno to że nasi klienci są dla nas najważucieszyć zwłaszcza osoby pracu- niejsi. Nie będę tolerował arogancji
jące, gdyż będą mogły dopasować pracowników. Jeśli kursant nie zda,
sobie godzinę egzaminu. Kolejki powinien mieć świadomość błędów,
to rzeczywiście kłopot, chociaż w jakie popełnił. Chcę zamontować
porównaniu z innymi ośrodkami też kamery w samochodach cięegzaminacyjnymi, czas oczekiwa- żarowych. Obecnie są one tylko w
nia na egzamin u nas nie jest aż pojazdach osobowych. No i zamietaki długi.
rzam rozszerzyć ofertę dla szkół a
Czy poprawi się zdawalność?
Poprawi się wtedy,
jeśli zdający będą lepiej
przygotowani. Z tym
bywa różnie. Niektórzy przychodzą dobrze
przygotowani i oni nie
mają problemów z egRobert Tarsa
zaminem. Tym bardziej,
że testy są łatwiejsze niż Rządził w gminie
kiedyś.
Nie mogę wpływać na Robert Tarsa w kadencji 1998-2002 był zastępcą burmistrza Szklarskiej Poręby, a w kadencji
decyzje egzaminatorów. 2002-2006 był wójtem gminy Podgórzyn. Dyrektorem WORDu jest do czasu rozstrzygnięcia
Są do tego odpowiednie konkursu, który zostanie ogłoszony jeszcze w kwietniu.

Fot. Krzysztof Knitter
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